
ՀՈՒՇԱԹԵՐԹ  
ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ,

Ընդունող Ռիվարօքսաբան
(Քսարելտո)* ըստ հետևյալ ցուցումի

 
«Պլանային կարգով կոնքազդրային

կամ ծնկային հոդի պրոթեզավորմամբ
չափահաս պացիենտների շրջանում

երակային թրոմբոէմբոլիայի
կանխարգելում»

*Միայն բժշկի նշանակմամբ



Պացիենտի անուն, 
ազգանուն, հայրանուն

Բժշկի անուն, 
ազգանուն, հայրանուն

Հաստատության անվանում, 
հեռախոսահամար

Տեղեկատվական նյութը պատրաստվել է բացառապես 
բժշկի նշանակմամբ 10 մգ ռիվարօքսաբան (Քսարելտո) 
օգտագործող պացիենտների համար:
Տեղեկատվական նյութը պատրաստվել է ռիսկերի 
նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում և չի 
հանդիսանում գովազդ:
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Թրոմբը արյան խիտ մակարդուկ 
է, որը առաջանում է արյունատար 
անոթներում:

Թրոմբիմիմասըկարողէպոկվել
իր առաջացմանտեղից և, շարժ
վելովարյունատարանոթներիեր
կայնքով, խցանել դրանք մեկ այլ
հատվածում:Այսերևույթըհատուկ
բժշկական տերմինով կոչվում է
«թրոմբոէմբոլիա»:

Կոնքազդրայինկամծնկայինհո
դի փոխարինումից հետո կարող
էորպեսբարդությունառաջանալ
ե րա կա յին թրոմ բոէմ բո լիա:

ԻՆՉԷԹՐՈՄԲԸ
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ԻՆՉՈՒԷԿԱՐԵՎՈՐ
ԽՈՒՍԱՓԵԼԹՐՈՄԲԻ
ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԻՑ

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: 

Ստորին վերջույթների խոշոր օր
թոպեդիկ վիրահատություններից՝
օրինակ, ծնկային կամ կոնքազդ
րային հոդի էնդոպրոթեզավո
րումից հետո ոտքերի խորանիստ
երակներումկարողենառաջանալ
թրոմբներ (սա կոչվում է «խորա
նիստերակներիթրոմբոզ»):

Արյան հոսքի խանգարման պատ
ճառով այս վիճակը կարող է
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դրսևորվել, օրինակ՝ այտուցվա
ծությամբ, ցավով, մաշկի գույնի
փոփոխությամբ, սակայն, երբեմն
հիվանդությունն առանց ախտա
նիշներիէընթանում:

Եթե ոտքերիխորանիստ երակնե
րումթրոմբիցմիմասպոկվիևսր
տիմիջոցովանցնիթոքեր,կարող
էառաջանալշնչառությանհամար
կարևորնշանակությանարյունա
տարանոթներիխցանում:

Այս վի ճա կը, ո րը կոչ վում է «թո քա
յին զար կե րա կի թրոմ բոէմ բո լիա», 
կա րող է կյան քի հա մար վտանգ 
ներ կա յաց նել և  ան հա պաղ բժշկա
կան օգ նութ յուն է պա հան ջում:

Բարդությունների առաջացման
ռիսկը կարող եք նվազեցնել բու
ժողբժշկիխորհուրդներինհետևե
լուդեպքում:
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Խորանիստ երակների 
թրոմբոզ

Թոքային 
զարկերակների 
թրոմբոէմբոլիա

ՀԱԿԱՄԱԿԱՐԴԻՉՆԵՐԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԵՆ 
ԾՆԿԱՅԻՆ ԿԱՄ ԿՈՆՔԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴԻ 

ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԵՐԱԿԱՅԻՆ 
ԹՐՈՄԲՈԷՄԲՈԼԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
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Ստորին վերջույթների խոշոր օր
թոպեդիկ վիրահատություններից
հետո երակայինթրոմբոէմբոլիայի
կանխարգելմանմիջոցներիցէհա
կամակարդիչներինշանակումը։

Կանխարգելումը ներառում է՝
Դեղեր – հատուկ դեղեր՝ հակա
մակարդիչներ: Այն դեղերի ժա
մանակակից խումբ է, որը նվա
զեցնում էարյան մակարդումըև
կանխում է արյան անոթներում
թրոմբներիառաջացումը:

Հակամակարդիչները կարող են 
լինել երկու տեսակի.

 ♦ ներարկային՝ – հեպարին կամ
դրա ածանցյալներ, որոնք նե
րարկում են փորի մաշկի տակ
օրական14անգամ:
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 ♦ ներքին ընդունման՝ –դեղահատեր:
Քսարելտոն (ռիվարօքսաբան)
պատկանումէդրանց:

Ձեզկարողենխորհուրդտալնաև
ոչ դեղային միջոցներ՝ հատուկ
սեղմողտրիկոտաժ(առաձգական
գուլպաներ կամ առաձգական
վիրակապեր):

Անհրաժեշտ է հետևել
բժշկի հրահանգներին՝
թրոմբագոյացումըկան
խարգելելունպատակով
հակամակարդիչներ կի
րառելուդեպքում
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Քսարելտոն (ռիվարօքսաբան)
ներքինընդունմանուղղակիհա
կամակարդիչխմբիդեղէ,որըկի
րառվում է արյան մակարդումը
նվազեցնելուևթըրոմբիառաջա
ցումը կանխելու համար, որոնք
կարող են Ձեր վիճակի կտրուկ
վատթարացման կամ կյանքին
սպառնացող բարդությունների
առաջացմանպատճառդառնալ,
ինչպիսիքենխորանիստերակնե
րիթրոմբոզըկամթոքայինզար
կերակներիթրոմբոէմբոլիան:

Հակամակարդիչները,այդթվում
Քսարելտո (ռիվարօքսաբան)դե

ԻՆՉՊԵՏՔԷԻՄԱՆԱԼՔՍԱ
ՐԵԼՏՈ (ՌԻՎԱՐՕՔՍԱԲԱՆ)
ԴԵՂԻՄԱՍԻՆ



10

ղը, նշանակում են երակային
թրոմբոէմբոլիկ բարդություննե
րըկանխարգելելուհամար:

Հակամակարդիչ բուժման նպա
տակովռիվարօքսաբանինշանա
կումը և բուժման տևողությունը
որոշումէբուժողբժիշկը:Բուժու
մը կարող է տևել մինչև 56 շա
բաթ՝ կախված վիրահատական
միջամտությանտեսակից:



11

Խնդրում ենք տեղեկաց
նել բուժող բժշկին Քսա
րելտոյի(ռիվարօքսաբան)
հետ միա ժա մա նակ կի
րառ վող բո լոր այլ դե ղե րի 
մա սին:
Պարտադիրտեղեկացրեք
բուժող բժշկին Քսարել
տո (ռիվարօքսաբան) կի
րառելումասին՝նախ քան 
ցան կա ցած վի րա հա տա
կան գոր ծո ղութ յուն ներ 
կամ ին վա զիվ մի ջամը
տութ յուն սկսե լը (ատամ
նաբուժականևէնդոսկո
պիկ միջամտություններ,
պունկցիաներ,բիոպսիա
ներևայլն):



12

♦ Կարևորէպահպանելհաստատ
վածդեղաչափմանկարգըևբաց
չթողնել Քսարելտոյի (ռիվարօք
սաբան) հերթական դեղաչափի
ընդունումը:

♦ 10 մգ Քսարելտո (ռիվարօքսա
բան)դեղըպետքէընդունելըստ
սխեմայի՝ 1 դեղահատ օրական
մեկանգամ,սննդիընդունումից
անկախ՝բժշկիխորհրդինհամա
պատասխան:

♦ Անհրաժեշտությանդեպքում,Քսա
րելտոյի (ռիվարօքսաբան) 10 մգ
դեղահատըկարելիէմանրացնելև
խառնելջրիկամհեղուկսննդիհետ՝
անմիջապեսընդունելուցառաջ:

ԻՆՉՊԵՍՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ
ՔՍԱՐԵԼՏՈ
(ՌԻՎԱՐՕՔՍԱԲԱՆ)ԴԵՂԸ
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Խնդրումենք՝միորոշեքդա
դարեցնելՔսարելտո(ռիվա
րօքսաբան)դեղիօգտագոր
ծումնառանցբուժողբժշկի
հետ խորհրդակցելու, քանի
որթրոմբներիառաջացման
ռիսկըկարողէկրկինառա
ջանալ՝դեղիօգտագործումը
դադարեցնելուդեպքում:

♦ Եթե հերթական դեղաչափի ըն
դունումըբացէթողնվում,ապա
անհրաժեշտէանհապաղընդու
նելՔսարելտոն(ռիվարօքսաբան)
ևհաջորդօրըշարունակելդեղի
կանոնավոր ընդունումը՝ բուժ
ման որոշված կարգին համա
պատասխան: Չի կարելի օգտա
գործել կրկնակի դեղաչափ՝ բաց
թողնված դեղաչափը լրացնելու
նպատակով:
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Շատկարևորէիմանալհնարա
վորկողմնակիազդեցություննե
րիմասին,եթեօգտագործումեք
այնպիսի հակամակարդիչներ,
ինչպիսին Քսարելտո (ռիվարօք
սաբան)դեղնէ:

Ար յու նա հո սութ յունն ա ռա վել հա
ճախ հան դի պող կողմ նա կի ազ դե
ցութ յուն է:

ԻնքնուրույնմիվերսկսեքՔսարել
տո(ռիվարօքսաբան)դեղիկիրա
ռումնառանցբուժողբժշկիհետ
խորհրդակցելու,եթեդեղիընդու
նումըդադարեցվելէարյունահո
սության պատճառով, քանի որ
կարող է առաջանալ արյունահո
սությանլրացուցիչռիսկ,որիմա
սինբժիշկըկտեղեկանաՁեզհետ
զրույցիարդյունքում:

ԵՐԲՊԵՏՔԷԴԻՄԵԼԲԺՇԿԻ
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 Պետք է դի մել բժշկի ար յու նա հո սութ
յան ցան կա ցած ախ տա նիշ նե րի առ
կա յութ յան դեպ քում, օ րի նակ.
♦կապտուկներ, որոնք առաջանում են
առանց պատճառի կամ աննշան վնաս
վածքների դեպքում, քթային արյունահո
սություն,առատարյունահոսություն լնդե
րից, արյունահոսություն կտրվածքներից,
որոնքառավել երկարժամանակչենդա
դարում,քանընդհանրապես,
♦սովորականից ավելի առատ դաշտան,
դաշտանային արյունահոսություն կամ
դաշտանադադարի դեպքում արյունային
արտադրությունհեշտոցից,
♦վարդագույնկամդարչնագույնմեզ,արյու
նոտկամսևկղանք,
♦Кարյունախխում (արյան կամ արյան մա
կարդուկիառկայությունհազիժամանակ),
արյունայինփսխումկամ,«սուրճիմրուրի»
նմանփսխում,
♦անբացատրելիցավ,
♦ցանկացածանբացատրելիայտուցներկամ
անհարմարավետությանզգացողություն,
♦անբացատրելիգլխացավ,գլխապտույտև
թուլություն:
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Ես ըն դու նում եմ 10 մգ Ք սա րել տո (ռի վա րօք սա բան):

Վի րա հա տութ յան 
ամ սա թիվ

Հա կա մա կար դիչ բուժ ման տևո ղութ յուն*

Ս տա ցիո նար
բուժ հաս տա տութ յու նում՝

Տա նը՝ օր

օր

ԿԱՐԵՎՈՐՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ


Նշեքառաջինևհաջորդողօրերը,երբՔսարել
տոնընդունելեքտանը

Երկ Երք Չոր Հինգ Ուրբ Շբթ Կիր

*Բուժմանտևողությունըորոշումէբժիշկը:
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Այլ դեղեր՝
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Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ

ՊԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ
ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿԻՆ



Քսարելտո(ռիվարօքսաբան)դեղիկիրառմանընթացքումառա
ջացածկողմնակիազդեցություններիմասինխնդրումենքհա
ղորդելբուժողբժշկինև/կամՀՀԱՆակադեմիկոսԷ.Գաբրիել
յանիանվանդեղերիևբժշկականտեխնոլոգիաներիփորձագի
տականկենտրոն,
հեռ.՝ (+374 10) 20 05 05, (+374 96) 220505 և/կամ «Բա
յեր»ընկերությանը,հեռ.՝+74952311200և+37498787040
(աշխատանքայինօրերինՄոսկվայիժամանակովժամը8:00ից
մինչև19:00ը):



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

Հեռ.՝ +7 (495) 231 12 00
www.pharma.bayer.ru
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