
WANNEER MOET U MEDISCH 
ADVIES VRAGEN?
RISICO OP BLOEDING
De inname van een 
antistollingsmiddel zoals Lixiana 
kan uw risico op bloedingen 
verhogen. Het is daarom 
belangrijk zich bewust te zijn 
van de mogelijke verschijnselen 
en symptomen van bloedingen 
en onmiddellijk met uw arts te 
praten als u een van de volgende 
zaken ondervindt:
• Bloeduitstorting of bloeding 

onder de huid
• Bloed in de urine
• Ophoesten van bloed
• Braken van bloed of substantie 

die lijkt op gemalen kof�e

• Neusbloedingen of snijwonden 
die lang blijven bloeden

• Teerkleurige ontlasting
• Duizeligheid of plotselinge 

hoofdpijn
• Onverklaarde vermoeidheid
• Abnormale vaginale bloeding, 

waaronder zwaardere of 
langdurige menstruatie

Praat met uw arts als u 
ongewone symptomen 
ondervindt.
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OVER UW BEHANDELING

Men heeft u Lixiana 
voorgeschreven, een 
antistollingsmiddel dat uw 
bloed verdunt en helpt 
voorkomen dat u bloedstolsels 
krijgt. Het is belangrijk dat u 
uw geneesmiddel precies 
volgens de instructies van uw 
arts inneemt.
• Als u een dosis bent 

vergeten, neem hem dan 
onmiddellijk in en ga dan de 
volgende dag normaal door 
– neem niet het dubbele van 
de voorgeschreven dosis op 
een enkele dag in.

• Start niet met andere 
geneesmiddelen (inclusief 
zonder voorschrift 
verkrijgbare) zonder uw arts 
te raadplegen.

• Stop niet met het innemen 
van Lixiana zonder uw arts te 
raadplegen daar dit uw risico 
op het ontwikkelen van een 
bloedstolsel kan verhogen.

• Lees de Patiëntenbijsluiter 
die u in elke verpakking van 
Lixiana vindt.

Zorg dat u deze kaart 
altijd bij u hebt.

Toon deze kaart vóór elke 
medische behandeling 

of ingreep aan uw 
beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg, apotheker, 
chirurg of tandarts.

Lixiana®

PATIËNTEN-
WAARSCHUWINGSKAART
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• Coagulatietests zoals 
INR, protrombinetijd (PT) 
of geactiveerde partiële 
tromboplastinetijd (aPTT) 
zijn geen nuttige meting van 
het effect van Lixiana. Een 
gekalibreerde anti-factor-Xa-
assay kan echter bijdragen 
tot meer geïnformeerde 
klinische beslissingen.

Raadpleeg de Samenvatting 
van de productkenmerken 
(SPC) voor meer informatie.

INFORMATIE VOOR 
BEROEPSBEOEFENAREN IN 
DE GEZONDHEIDSZORG

• Lixiana is een orale 
antistollingsfactor Xa-remmer.

• Wanneer een invasieve 
ingreep nodig is, dient ten 
minste 24 uur van tevoren te 
worden gestopt met Lixiana 
en dient men zeer voorzichtig 
te zijn.

• Lixiana kan het risico op 
bloedingen verhogen. In 
geval van klinisch signi�cante 
bloeding, stop onmiddellijk 
met de behandeling.

BEHANDELINGSINFORMATIE
(in te vullen door de arts)

Lixiana is voorgeschreven op een 
eenmaal daagse dosis van: 

 ...........  mg

Gestart op:           /          (mm/jj)

Bloedtype:   ..................................

Andere geneesmiddelen/ 
aandoeningen:

 .......................................................

 .......................................................

 ........................................................

INFORMATIE OVER DE 
VOORSCHRIJVER

Voor meer informatie of in 
geval van nood kunt u contact 
opnemen met:

Naam van de arts:

 .....................................................

Telefoonnummer, 
praktijkstempel:

Handtekening van de arts:

 .....................................................

PATIËNTENINFORMATIE

Naam van de patiënt:

 ......................................................

Geboortedatum: ...........................

In een noodgeval verzoeken wij u 
contact op te nemen met:

Naam:  ..........................................

Telefoonnr.: 

 ......................................................
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