
*Միայն բժշկի նշանակմամբ
**Ցուցումների ամբողջական ցանկը տես դեղի ներդիր-թերթիկում:

ՀՈՒՇԱԹԵՐԹ  
ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ,

«Սուր կորոնար համախտանիշից 
հետո, բարձր սրտային սպեցիֆիկ 

բիոմարկերներով չափահաս 
պացիենտների շրջանում 

աթերոթրոմբային բարդությունների 
կանխարգելում**»

որը կիրառում է 2,5 մգ ռիվարօքսաբան 
(Քսարելտո®)* ացետիլսալիցիլաթթվի (ԱՍԹ) հետ 

համակցված, հետևյալ ցուցումով



Տեղեկատվական նյութը պատրաստվել է 
բացառապես բժշկի նշանակմամբ 2,5 մգ 
ռիվարօքսաբան (Քսարելտո) օգտագործող 
պացիենտների համար:
Տեղեկատվական նյութը պատրաստվել է 
ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների 
շրջանակում և չի հանդիսանում գովազդ:

Պացիենտի անուն, 
ազգանուն, հայրանուն

Բժշկի անուն, 
ազգանուն, հայրանուն

Հաստատության անվանում, 
հեռախոսահամար
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ԻՆՉ Է ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ 
ԻՆՖԱՐԿՏԸ

Սրտամկանի  սուրինֆարկտը սրտի 
ի շե միկ հի վան դութ յան սպառ նա լի բար
դութ յուն է, ո րի դեպ քում դիտ վում է 
սրտամ կա նի ար յու նա մա տա կա րար ման 
դա դար: Դ րա արդ յուն քում տե ղի է ու նե
նում սրտամ կա նի մի հատ վա ծի մե ռու
կա ցում, քա նի որ սրտամ կա նի բջիջ նե րը 
չեն ստա նում թթվա ծին և սնն դան յու
թեր: 

Ո րոշ ծանր դեպ քե րում դա կա րող է ան
մի ջա պես հան գեց նել մահ վան: Այլ ի րա վի
ճակ նե րում, սրտամ կա նում ա ռա ջա նում է 
սպի, ո րը հե տա գա յում բար դութ յուն նե րի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ կա րող է լի նել:

Սր տամ կա նի ին ֆարկտ ու նե ցած պա
ցիենտ նե րի շրջա նում բարձր է հե տա գա
յում կրկնվող ին ֆարկ տի կամ սիրտա նո
թա յին այլ բար դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
ռիս կը:
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ԻՆՉՈՒ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՅՍ 
ՄԱՍԻՆ ԻՄԱՆԱԼ 

Թ րոմ բը ար յան խիտ մա կար դուկ է, ո րը 
ձևա վոր վում է ար յու նա տար ա նոթ նե
րում:
 Նոր մա յում, ար յու նա տար ա նոթ նե րի 
վնաս ման դեպ քում, ար յան մա կարդ ման 
գոր ծըն թացն օր գա նիզ մը պաշտ պա նում 
է ար յու նա հո սութ յու նից: Եր բեմն ար յան 
մա կարդ ման գոր ծըն թա ցը ձեռք է բե
րում ախ տա բա նա կան բնույթ և  հան գեց
նում է թրոմբ նե րի ա ռա ջաց ման։ Թ րոմ բը 
վտան գա վոր է,քա նի որ կա րող է խան
գա րել կամ ամ բող ջութ յամբ ար գե լա փա
կել ար յան հոս քը ա նոթ նե րում:
Թ րոմ բո զը ծանր և ս պառ նա լի վի ճակ է՝ 
իր հետ ևանք նե րով:  Սա կայն, շատ պա
ցիենտ նե րի շրջա նում ժա մա նա կին և  հա
մա պա տաս խան բու ժում ի րա կանաց նե
լու դեպ քում, հնա րա վոր է կան խել ծանր 
բար դութ յուն նե րի և կրկն վող թրոմ բո զի 
զար գա ցու մը:
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Բարձր սրտա յին սպե ցի ֆիկ բիո մար
կեր նե րով սուր կո րո նար հա մախ տա
նիշ ու նե ցած չա փա հաս պա ցիենտ նե
րի շրջա նում ա թե րոթ րոմ բա յին բար
դութ յուն նե րի կան խար գել ման հա մար, 
սրտամ կա նի ին ֆարկ տից հե տո սուր 
փու լում նշա նա կում են հա կաթ րոմ
բո ցի տա յին դե ղե րով բու ժում, ինչ պես 
նաև խոր հուրդ է տրվում հա կա մա
կար դիչ նե րի կի րա ռում: 

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ,  բուժող 
բժիշ կը  Ձեզ կնշա նա կի սրտի ա նոթ նե
րում թրոմբ նե րի ա ռա ջա ցու մը կան
խար գե լող դե ղեր:
Հա կա մա կար դիչ նե րի կի րա ռու մը կնվա  
զեց նի ար յան մա կար դուկ նե րի (թրոմբ
նե րի) գո յա ցու մը, ին չը կնվազեց նի 
սրտամ կա նի կրկնա կի ին ֆարկ տի կամ 
սիրտա նո թա յին այլ պատ ճառ նե րով 
մահ վան ռիս կը: 

ԹՐՈՄԲՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ

Անհրաժեշտէհետևելբժշկիհրահանգներին՝
թրոմբագոյացումըկանխարգելելունպատա
կովհակամակարդիչներկիրառելուդեպքում
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ԻՆՉ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱԼ
ՔՍԱՐԵԼՏՈ (ՌԻՎԱՐՕՔՍԱԲԱՆ) 
ԴԵՂԻ ՄԱՍԻՆ

Ք սա րել տոն (ռի վա րօք սա բան) ներ քին 
ըն դուն ման ուղ ղա կի հա կա մա կար դիչ 
խմբի դեղ է, ո րը կի րառ վում է ար յան 
մա կար դու մը նվա զեց նե լու և թ րոմ բի 
ա ռա ջա ցու մը կան խե լու հա մար:  Սուր 
կո րո նար հա մախ տա նի շից հե տո Ք սա
րել տո յի թույ լատ րե լի դե ղա չա փը 2,5 մգ 
 դե ղա հատ է՝ օ րա կան եր կու ան գամ: 

Անհ րա ժեշտ է ըն դու նել նաև ա ցե տիլ
սա լի ցի լաթթ վի օ րա կան դե ղա չա փը 
կամ ա ցե տիլ սա լի ցի լաթթ վի օ րա կան 
դե ղա չա փը̀  կլո պի դոգ րե լի օ րա կան 
կամ թիկ լո պի դի նի ստան դարտ օ րա
կան դե ղա չա փի հետ միա սին:  Հա կա
մա կար դիչ բուժ ման նպա տա կով ռի
վա րօք սա բա նի նշա նա կու մը և  բուժ
ման տևո ղութ յու նը ո րո շում է բու ժող 
բժիշ կը:
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 Բուժ ման թույ լատ րե լի տևո ղութ յու նը 12 
ա միս է: Ո րոշ պա ցիենտ նե րի բու ժու մը 
կա րող է եր կա րաձգ վել մինչև 24 ա միս: 
Ըն թա ցիկ բու ժու մը պետք է պար բե րա
բար գնա հատ վի՝ ի շե միկ եր ևույթ նե րի 
զար գաց ման ռիս կի և  ար յու նա հո սութ
յան ռիս կի միջև հա վա սա րակշ ռութ յան 
պահ պան ման տե սանկ յու նից:

 Կար ևոր է պահ պա նել սահ ման ված 
դե ղա չափ ման կար գը և  բաց չթող նել 
Ք սա րել տո յի (ռի վա րօք սա բան) հեր թա
կան դե ղա չա փի ըն դու նու մը: Ք սա րել
տո յի (ռի վա րօք սա բան) կի րա ռու մը դա
դա րեց նե լու ո րո շու մը կա յաց նում է բա
ցա ռա պես բու ժող բժիշ կը:

Խնդ րում ենք տե ղե կաց նել բու ժող 
բժշկին բո լոր այլ դե ղե րի մա սին, ո րոնք 
կի րա ռում եք:  Պար տա դիր տե ղե կաց
րեք բու ժող բժշկին Ք սա րել տո (ռի վա
րօք սա բան) կի րա ռե լու մա սին՝ նախ
քան ցան կա ցած վի րա հա տա կան գոր
ծո ղութ յուն ներ կամ ին վա զիվ մի ջամ
տութ յուն սկսե լը (ա տամ նա բու ժա կան 
և  էն դոս կո պիկ մի ջամ տութ յուն ներ, 
պունկ ցիա ներ, բիոպ սիա ներ և  այլն): 
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ԵՐԲ ՊԵՏՔ Է ԴԻՄԵԼ 
ԲԺՇԿԻ

Ք սա րել տոն (ռի վա րօք սա բան) հակաագ  
րե գան տա յին բուժ ման հետ հա մակց
ված կի րա ռե լու դեպ քում (օ րա կան 75–
100 մգ  ա ցե տիլ սա լի ցի լաթ թու, օ րա կան 
75 մգ կ լո պի դոգ րել կամ թիկ լո պի դին), 
ա ռա վել հա ճախ հան դի պող կողմ նա կի 
ազ դե ցութ յուն է ար յու նա հո սութ յու նը: 

Ան հա պաղ դի մել բու ժող բժշկին ար յու
նա հո սութ յան ա ռա ջաց ման դեպ քում: 
Ք սա րել տո դե ղի հա ջորդ դե ղա չա փի 
ըն դու նու մը պետք է հե տաձ գել կամ, 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, այս դե
ղով բու ժու մը ընդ հան րա պես դա դա
րեց նել:

Ինք նու րույն մի վերսկ սեք դե ղե րի կի
րա ռումն ա ռանց բու ժող բժշկի հետ 
խորհր դակ ցե լու, ե թե բու ժու մը դա դա
րեց վել է ար յու նա հո սութ յան պատ ճա
ռով:
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ՊԵՏՔԷԴԻՄԵԼԲԺՇԿԻԱՐ
ՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆՑԱՆ
ԿԱՑԱԾԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԴԵՊՔՈՒՄ,ՕՐԻՆԱԿ.
- կապ տուկ ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են ա ռանց 
պատ ճա ռի կամ անն շան վնաս վածք նե րի դեպ-
քում, կամ չափ սե րով մե ծա նում են, քթա յին ար-
յու նա հո սութ յուն, ա ռատ ար յու նա հո սութ յուն 
լնդե րից, ար յու նա հո սութ յուն կտրվածք նե րից, 
ո րոնք ա ռա վել եր կար ժա մա նակ չեն դա դա րում, 
քան ընդ հան րա պես,
- սո վո րա կա նից ա վե լի ա ռատ դաշ տան, դաշ-
տա նա յին ար յու նա հո սութ յուն կամ դաշ տա նա-
դա դա րի դեպ քում ար յու նա յին ար տադ րութ յուն 
հեշ տո ցից,
- վար դա գույն կամ դարչ նա գույն մեզ, ար յու նոտ 
կամ սև կ ղանք,
- ար յու նախ խում (ար յան կամ ար յան մա կար դու-
կի առ կա յութ յուն հա զի ժա մա նակ), ար յու նա յին 
փսխում կամ, «սուր ճի մրու րի» նման փսխում,
- ան բա ցատ րե լի այ տուց վա ծութ յուն, շար ժու նա-
կութ յան խան գա րում կամ հո դե րում ցավ,
- ան բա ցատ րե լի գլխա ցավ, գլխապ տույտ և  թու-
լութ յուն:
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ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ 
ՔՍԱՐԵԼՏՈ 
(ՌԻՎԱՐՕՔՍԱԲԱՆ) ԴԵՂԸ

Ըն դու նեք ներ քին 2,5 մգ Ք սա րել տո (ռի
վա րօք սա բան), մեկ դե ղա հատ օ րա կան 2 
ան գամ, նշա նա կած հա կաագ րե գան տա
յին բուժ ման հետ հա մակց ված, սննդի ըն
դու նու մից ան կախ, միշտ նույն ժա մին՝ 
բժշկի խորհր դին հա մա պա տաս խան:

Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, Ք սա րելտո
յի (ռի վա րօք սա բան) 2,5 մգ  դե ղա հա տը 
կա րե լի է ման րաց նել և  խառ նել ջրի կամ 
հե ղուկ սննդի հետ՝ ան մի ջա պես ըն դու
նե լուց ա ռաջ:

Ե թե հեր թա կան դե ղա չա փի ըն դու նու
մը բաց է թողն վում, ա պա անհ րա ժեշտ 
է շա րու նա կել ըն դու նել հա ջորդ դե ղա
չա փը՝ բուժ ման ո րոշ ված կար գին հա մա
պա տաս խան: Չի կա րե լի օգ տա գոր ծել 
կրկնա կի դե ղա չափ՝ բաց թողն ված դե ղա
չա փը լրաց նե լու նպա տա կով:



11

Այլ դեղեր

Հակամակարդիչ բուժման տևողություն

Ես ընդունում եմ 2,5 մգ Քսարելտո (ռիվարօք
սաբան) օրական 2 անգամ հակաագրեգան
տային բուժման հետ համակցված:

ԿԱՐԵՎՈՐ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկատվություն բուժող բժշկի համար



MA-M_RIV-AM-0009-1 Տե ղե կատ վա կան նյու թի պատ րաստ ման ամ սա թիվ 01.2023

Ք սա րել տո (ռի վա րօք սա բան) դե ղի կի րառ ման ըն թաց քում ա ռա
ջա ցած կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րի մա սին խնդրում ենք հա
ղոր դել բու ժող բժշկին և/ կամ ՀՀ ԱՆ ա կա դե մի կոս Է. Գաբ րիել
յա նի ան վան դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա նե րի փոր ձա գի
տա կան կենտ րոն,
հեռ.՝ (+374 10) 20 05 05, (+374 96) 220505 և/ կամ « Բա
յեր» ըն կե րութ յա նը, հեռ.՝ +7 495 231 1200 և +374 98 78 70 40 
(աշխատանքային օրերին Մոսկվայի ժամանակով ժամը 8:00ից 
մինչև 19:00ը):

ԲԸ«Բայեր»,
107113, Մոսկվա, 3-րդ Ռիբինսկայա փող., 18, շենք 2:

Հեռ.՝+7(495)2311200
www.pharma.bayer.ru


