
Nome:

Telefone:

Parentesco:

Nome do médico:

Telefone do médico:

Carimbo do médico:

Em caso de emergência,
notifique:

Notifique também: Informação para os
profissionais de saúde:

♦ Os valores de INR não devem ser
utilizados uma vez que não são
uma medida fiável da atividade
anticoagulante do Xarelto.

Estou sob tratamento anticoagulante com 
Xarelto (rivaroxabano)

Outros medicamentos / condições:Nome:

Morada:

Data de nascimento: Peso:

O que devo saber sobre
Xarelto?

♦ Xarelto torna o seu sangue mais
fluido, o que o previne de ter
coágulos de sangue perigosos.

♦ Xarelto deve ser tomado exatamente
como indicado pelo seu médico.
Para garantir uma ótima proteção
contra os coágulos de sangue,
nunca salte uma dose.

♦ Não deve parar de tomar
Xarelto sem falar primeiro com
o seu médico dado que o risco
de coágulos de sangue pode
aumentar.

♦ Fale com o seu profissional de saúde
se estiver a tomar, tiver tomado
recentemente ou se vier a tomar
quaisquer outros medicamentos, antes
de tomar Xarelto.

♦ Fale com o seu profissional de saúde
que está a tomar Xarelto antes de
qualquer cirurgia ou procedimento
invasivo.

Quando é que devo
consultar o meu
profissional de saúde?

Quando estiver a tomar um fluidificante
como Xarelto é importante que conheça os

efeitos secundários possíveis. A hemorragia
é o efeito secundário mais frequente. Se
sabe que tem um risco de hemorragia não
comece a tomar Xarelto sem falar primeiro
com o seu médico. Informe imediatamente
o seu profissional de saúde se tiver
quaisquer sinais ou sintomas de hemorragia
como os seguintes:

♦ dor

♦ inchaço ou desconforto

♦ dores de cabeça, tonturas ou fraqueza

♦ nódoas negras invulgares, hemorragia
nasal, hemorragia das gengivas, cortes
que demoram muito tempo a parar a
hemorragia

♦ fluxo menstrual ou hemorragia vaginal
que é mais intensa que o normal

♦ sangue na urina que pode ser cor-de-rosa
ou castanho, fezes vermelhas ou negras

♦ tosse com sangue ou vómito de sangue ou
de uma substância semelhante a borras
de café

Como é que tomo Xarelto?

♦ Para garantir uma ótima proteção, Xarelto
– 2,5 mg pode ser tomado com ou sem

alimentos
– 10 mg pode ser tomado com ou sem

alimentos
– 15 mg deve ser tomado com alimentos
– 20 mg deve ser tomado com alimentos

PT P
T
.
5

Cartão de alerta
do doente

® 2,5 mg

0
® 10 mg
® 15 mg
® 20 mg

♦ Conserve sempre consigo este
cartão

♦ Mostre este cartão a todos os
médicos ou médicos dentistas
antes do tratamento
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