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W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą 
lub pielęgniarką. Dotyczy to także wszystkich ewentualnych działań niepożądanych, które nie zostały 
wymienione w ulotce dołączonej do opakowania. Działania niepożądane można także zgłaszać bezpośrednio, 
korzystając z programu żółtej karty (ang. Yellow Card Scheme) pod adresem https://yellowcard.mhra.gov.uk/. 
Zgłaszanie działań niepożądanych może pomóc w zbieraniu informacji dotyczących bezpieczeństwa preparatu.
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Przepisany preparat Lixiana® (edoksaban) ma za zadanie chronić przed ryzykiem wystąpienia 
udaru spowodowanego niezastawkowym migotaniem przedsionków. Niezależnie od 
tego, czy rozpoczęcie stosowania preparatu Lixiana® jest spowodowane niedawnym 
rozpoznaniem niezastawkowego migotania przedsionków, czy też zmianą sposobu leczenia, 
zapewne pojawią się pytania związane z leczeniem.

Ta broszura zawiera praktyczne informacje na temat choroby i ma na celu udzielenie 
odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące preparatu Lixiana®.

Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z treścią ulotki dołączonej do opakowania 
tabletek.

Niniejsza broszura została opracowana w celu dostarczenia użytecznych informacji, ale 
nie zastępuje konsultacji lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań 
dotyczących stanu zdrowia lub leku najlepiej jest porozmawiać o tym bezpośrednio 
z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się 
z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Dotyczy to także wszystkich ewentualnych działań 
niepożądanych, które nie zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania. 
Działania niepożądane można także zgłaszać bezpośrednio, korzystając z programu 
żółtej karty (ang. Yellow Card Scheme) pod adresem yellowcard.mhra.gov.uk. Zgłaszanie 
działań niepożądanych może pomóc w zbieraniu informacji dotyczących bezpieczeństwa 
preparatu.

Rozpoczęcie leczenia 
preparatem Lixiana®



W czasie migotania przedsionków serce bije szybko i nieregularnie (można to zauważyć już przy pierwszych 
objawach).

Migotanie przedsionków często występuje u osób z innymi schorzeniami serca, w tym z nadciśnieniem 
tętniczym, a czasami wiąże się z innymi chorobami, takimi jak cukrzyca czy astma. Często jednak dotyczy 
także wysportowanych, zdrowych ludzi. W takim przypadku jego przyczyna bywa nieznana.

W Wielkiej Brytanii migotania przedsionków doświadcza około 800 000 osób. Dotyczy ono dorosłych 
w każdym wieku, ale częściej występuje u osób starszych. Dotyka około 10% populacji w wieku powyżej 
75 lat.
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Na czym polega niezastawkowe 
migotanie przedsionków?

Warto wiedzieć:

Istnieją dwa rodzaje migotania przedsionków:

1) Zastawkowe migotanie przedsionków, spowodowane chorobami reumatycznymi przyczyniającymi 
się do stwardnienia i zwężenia zastawek serca

2) Niezastawkowe migotanie przedsionków określane też jako NVAF, które jest najczęstszym rodzajem 
migotania przedsionków niezwiązanym z chorobą reumatyczną



Prawidłowa praca serca

Jamy serca kurczą się płynnie 
i regularnie, zapewniając stały przepływ 

krwi w organizmie.

Migotanie przedsionków

Przedsionki kurczą się szybko, ale częściowo, 
co zakłóca przepływ krwi przez serce.

W przypadku migotania przedsionków 
serce może bić szybciej lub nieregularnie

Elektrokardiogram (EKG) nieregularnej 
akcji serca spowodowanej migotaniem 

przedsionków

Węzeł zatokowy

Prawy przedsionek

Prawa komora

Elektrokardiogram (EKG) prawidłowej, 
rytmicznej akcji serca

W przypadku prawidłowej akcji 
serca bije ono z częstością od 60 

do 100 uderzeń na minutę

Prawy przedsionek

Prawa komora

Lewa komora Lewa komora

Lewy przedsionek Lewy przedsionek
Węzeł zatokowy 
(generuje sygnał 
elektryczny inicjujący 
akcję serca)
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Na czym polega niezastawkowe 
migotanie przedsionków?



Jakie mogą być objawy 
migotania przedsionków?

Objawy migotania przedsionków są różne u różnych osób.

Może do nich należeć:

•  Przyspieszone bicie lub trzepotanie serca (tzw. „kołatanie serca”)

•  Odczuwalne bicie serca (które wcześniej było niezauważalne)

•  Ból, ucisk lub dyskomfort w klatce piersiowej

•  Ból brzucha

•  Duszności

•  Zawroty głowy

•  Zmęczenie lub brak energii

•  Brak możliwości podejmowania aktywności fizycznej

Niektóre osoby nie odczuwają żadnego z tych objawów.
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Czy migotanie przedsionków 
zwiększa ryzyko wystąpienia udaru?

Nieregularny przepływ krwi przez serce spowodowany migotaniem przedsionków zwiększa 
prawdopodobieństwo powstania skrzepów krwi. To z kolei potęguje ryzyko wystąpienia udaru. 
Udar to poważne zdarzenie, do którego dochodzi m.in. na skutek zaburzenia dopływu krwi do 
części mózgu.

U niektórych osób na skutek udaru mogą występować długotrwałe problemy spowodowane 
uszkodzeniem mózgu. W konsekwencji mogą potrzebować pomocy partnera lub opiekuna przy 
wykonywaniu zwykłych czynności.

Przepisany preparat Lixiana® ma za zadanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych 
skrzepów i udaru.
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Uniemożliwia to dostarczenie krwi (i tlenu) do tej części mózgu, co prowadzi do udaru.
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Czy migotanie przedsionków 
zwiększa ryzyko wystąpienia udaru?

Czasami odrywają się one 
i wędrują w krwiobiegu do 

innych części ciała.

Jeśli skrzep utknie w naczyniu 
krwionośnym zaopatrującym mózg, 

staje się ono niedrożne.

Mechanizm powstawania udaru mózgu w związku z występowaniem skrzepów:

Podczas migotania przedsionków 
w jamach serca może dochodzić 

do powstawania skrzepów.



Czy można zmniejszyć ryzyko udaru?

Na kolejnych stronach znajdują się wskazówki dotyczące profilaktyki, a także 
informacje na temat przyjmowania preparatu Lixiana®, który został opracowany 
z myślą o zapobieganiu udarom. Ryzyko wystąpienia udaru mózgu można 
również ograniczyć, prowadząc zdrowy styl życia.

Istnieją pewne czynniki ryzyka wystąpienia udaru, których nie można zmienić. 
Należy do nich wiek, płeć i choroby współwystępujące. Ale można ograniczyć 
ryzyko udaru mózgu, zastanawiając się nad niektórymi czynnościami, które 
wszyscy na co dzień podejmujemy, i wykonując je nieco inaczej.

Codzienne przyjmowanie preparatu Lixiana® i zmiana stylu życia mogą 
ograniczyć ryzyko wystąpienia udaru.
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Czy można zmniejszyć ryzyko udaru?

W przypadku osób palących dobrym 
pomysłem jest rzucenie palenia

Poproś lekarza o pomoc w rzuceniu palenia. 
Dlaczego należy rzucić palenie:

• Na skutek palenia naczynia krwionośne ulegają 
zwężeniu, przez co częściej dochodzi do skrzepów

• Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
wysokiego ciśnienia tętniczego, które jest głównym 

czynnikiem ryzyka udaru

Nie pij alkoholu codziennie
Utrzymuj jego spożycie w bezpiecznych granicach. 

Ponieważ:

• Picie zbyt dużej ilości alkoholu może prowadzić 
do szybkiego wzrostu ciśnienia tętniczego, które jest 

głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru

Rzuć palenie i pij odpowiedzialnie
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Przestrzegaj zasad zdrowej diety
• Jedz co najmniej pięć porcji owoców i warzyw dziennie

• Kilka razy w tygodniu spożywaj tłuste ryby, 
takie jak łosoś i makrela

• Uwzględniaj w diecie dużą ilość błonnika (można go znaleźć 
w takich produktach, jak pełne ziarna, fasola, groch i orzechy)

• Unikaj produktów o wysokiej zawartości tłuszczów,  
w tym tłuszczów nasyconych. Tłuszcze nasycone mogą 

zwiększać ilość „złego” cholesterolu w organizmie, co powoduje 
zwężanie się tętnic i zwiększenie ryzyka powstawania skrzepów

• Ogranicz ilość soli w pokarmach, ponieważ wysoki jej  
poziom może powodować wzrost ciśnienia krwi, co jest 

głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru.  
Można spróbować poprawiać smak potraw ziołami 

i przyprawami lub odrobiną soku z cytryny

Prowadź aktywne życie
Regularnie ćwicz, aby obniżyć ciśnienie krwi, 
zrównoważyć poziom tłuszczu w organizmie, 
móc lepiej kontrolować poziomu glukozy we 

krwi i obniżyć masę ciała

• Nadwaga zwiększa prawdopodobieństwo 
nadciśnienia tętniczego, chorób serca 

i cukrzycy, a są to czynniki sprzyjające ryzyku 
udaru mózgu

Czy można zmniejszyć ryzyko udaru?



Lixiana® jest lekiem przeciwzakrzepowym. Oznacza to, że zmniejsza 
tendencję do tworzenia się skrzepów (rozrzedza krew), dzięki czemu 
zapobiega powstawaniu niebezpiecznych skrzepów i likwiduje 
istniejące.

Lixiana® blokuje składnik krwi zwany „czynnikiem Xa”, który odgrywa 
ważną rolę w procesie krzepnięcia.
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Jak działa Lixiana®?
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Jak należy przyjmować 
preparat Lixiana®?

Przyjmowanie tabletki o tej samej porze każdego dnia sprawi, że stanie się to 
częścią codzienności, dzięki czemu łatwiej będzie o tym pamiętać.

Zalecana dawka wynosi jedną tabletkę Lixiana® dziennie:

Należy przyjmować dawkę 
przepisaną przez lekarza.

Tabletkę należy połknąć, 
najlepiej popijając wodą.

Lixiana® można przyjmować 
podczas posiłku lub 

w innym czasie.
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Jeżeli pacjent przypomni sobie o tym tego samego dnia: należy natychmiast zażyć tabletkę, 
a następnie przyjąć zwykłą dawkę kolejnego dnia.

Jeżeli pacjent przypomni sobie o tym następnego dnia lub później: tego dnia należy przyjąć zwykłą 
dawkę. NIGDY nie należy zażywać jednego dnia podwójnej przepisanej dawki. Bardzo ważne jest 
przyjmowanie tabletek dokładnie zgodnie z zaleceniem. Nigdy nie należy przyjmować większych lub 
częstszych dawek niż zalecono.

W przypadku pytań dotyczących leczenia należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Co zrobić, jeżeli zapomni się 
przyjąć preparat Lixiana®?
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Jakie potencjalne działania 
niepożądane powoduje preparat?

Podobnie jak inne leki przeciwzakrzepowe, Lixiana® ma za zadanie rozrzedzać krew i zapobiegać skrzepom. 
Zatem przyjmowanie preparatu może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem występowania krwawienia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych oznak krwawienia, należy natychmiast skontaktować 
się z lekarzem:

•  Siniaki lub krwawienie pod skórą

-•  Krwawienie z nosa lub długotrwałe krwawienie po skaleczeniu się

•  Czerwony lub ciemnobrązowy mocz

•  Krew lub materia podobna do zmielonej kawy po odkaszlnięciu lub w wymiocinach

•  Czerwone lub czarne stolce

•  Krwawienie z dziąseł

•  Krwawienie, które samoczynnie nie ustaje

•  Wyjątkowo obfite miesiączki lub nieoczekiwane krwawienie z pochwy

Występowanie krwawienia nie zawsze jest oczywiste. W przypadku jakichkolwiek działań niepożądanych 
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Bez wcześniejszej konsultacji z nimi nie należy 
zaprzestawać przyjmowania preparatu Lixiana®.

Więcej informacji na temat działań niepożądanych znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Podobnie jak wszystkie leki, Lixiana® może powodować działania niepożądane, 
chociaż nie występują one u wszystkich osób.



Co jeszcze należy wziąć pod 
uwagę podczas przyjmowania 

preparatu Lixiana®?
Karta informacyjna pacjenta

W opakowaniu z tabletkami znajduje się karta informacyjna 
przeznaczona do wypełnienia przez pacjenta. Zawiera ona ważne 
informacje na temat leczenia oraz dane kontaktowe lekarza oraz dane 
do wykorzystania w nagłych przypadkach. Należy zawsze mieć ją przy 
sobie i pokazać pracownikowi służby zdrowia, farmaceucie, lekarzowi 
lub dentyście przed jakimkolwiek leczeniem lub zabiegiem medycznym.

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwzakrzepowych, 
podczas przyjmowania preparatu Lixiana® może wystąpić zwiększone 
ryzyko krwawienia. Istnieją jednak pewne praktyczne środki, które 
można zastosować, aby mu zapobiec. Niektóre z nich zostały 
przedstawione na kolejnych stronach. W przypadku dalszych pytań 
należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania 
preparatu Lixiana® lub porozmawiać z lekarzem.
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Co jeszcze należy wziąć pod 
uwagę podczas przyjmowania 

preparatu Lixiana®?

Co należy wiedzieć w przypadku wizyty u dentysty?

Przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego 
należy poinformować dentystę o zażywaniu 

preparatu Lixiana®. Wiele zabiegów 
stomatologicznych ma nieinwazyjny charakter i w 
takim przypadku ryzyko krwawienia jest niewielkie. 
Dentysta zdecyduje, czy konieczne jest podjęcie 

szczególnych środków ostrożności.
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Jak postępować w przypadku urazu?

W razie krwawienia na skutek niewielkiego 
urazu należy stosować stały nacisk na 

miejsce urazu przez co najmniej 5–10 minut 
przy użyciu czystego opatrunku.

Jeżeli nie można zatrzymać krwawienia 
lub jeżeli uraz jest poważny, bezzwłocznie 

zwrócić się o pomoc medyczną.
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Jak się zachować w przypadku podejrzenia ciąży?

Doustne leki przeciwzakrzepowe przyjmowane w pierwszych tygodniach 
ciąży mogą wiązać się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Stosowanie Lixiana® 

w ciąży lub w czasie karmienia piersią jest zabronione. Kobiety w wieku 
rozrodczym, które podejrzewają, że są w ciąży, lub planują zajść w ciążę, 

powinny bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku pytań, na które nie udzielono tutaj odpowiedzi, 
należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania 

tabletek Lixiana® lub skontaktować się z lekarzem.

Co jeszcze należy wziąć pod 
uwagę podczas przyjmowania 

preparatu Lixiana®?



Atrial Fibrillation Association

www.atrialfibrillation.org.uk

01789 867 502

Anticoagulation Europe (UK)

www.anticoagulationuk.org

020 8289 6875

Stroke Association

www.stroke.org.uk

0303 303 3100

Arrhythmia Alliance

www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

01789 867 501

Thrombosis UK (dawniej Lifeblood: 
The Thrombosis Charity)

www.thrombosisuk.org

0300 772 9603

Gdzie szukać odpowiedzi 
na inne pytania?

Inne źródła informacji i wsparcia:

19


