
Vážený pečovateli,

Lékař Vašeho dítěte zahájil léčbu přípravkem Pradaxa®. Pro 
bezpečné užívání přípravku Pradaxa® se, prosím, důkladně 
seznamte s důležitými informacemi uvedenými v příbalové 
informaci.

Vzhledem k tomu, že tato informační karta pro pacienta 
obsahuje důležité informace o léčbě Vašeho dítěte, máte 
mít tuto kartu Vy nebo Vaše dítě stále u sebe, abyste mohl(a) 
informovat lékaře o tom, jak Vaše dítě užívá přípravek 
Pradaxa®.

Pradaxa® Informace pro pečovatele
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• Tuto kartu má mít pacient nebo pečovatel stále u sebe
• Ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi karty

O léčbě Vašeho dítěte
• Přípravek Pradaxa® ředí krev. Používá se k léčbě krevních 

sraženin nebo k předcházení vzniku nebezpečných krevních 
sraženin.

• Při užívání přípravku Pradaxa® musí Vaše dítě dodržovat 
pokyny svého lékaře. Vždy podávejte předepsanou dávku, 
nikdy nevynechávejte dávku a nepřerušujte užívání přípravku 
Pradaxa® bez porady s lékařem Vašeho dítěte.

• Informujte lékaře Vašeho dítěte o všech léčivých přípravcích, 
které Vaše dítě v současné době užívá.

• Pokud je nutno provést chirurgický nebo invazivní výkon, 
informujte lékaře Vašeho dítěte předtím o tom, že užívá 
přípravek Pradaxa®.

• Potahované granule Pradaxa® se mají podávat s měkkou 
stravou nebo s jablečnou šťávou, podle návodu k použití 
v příbalové informaci. Nepoužívejte měkké potraviny 
obsahující mléčné výrobky. Potahované granule Pradaxa® 
nepodávejte injekční stříkačkou ani výživovými sondami.

Kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc
• Užívání přípravku Pradaxa® může zvyšovat riziko krvácení. 

Okamžitě si promluvte s lékařem Vašeho dítěte, pokud se 
u něj objeví jakékoli známky či příznaky krvácení, jako jsou: 
otok, nepříjemné pocity, neobvyklá bolest nebo bolest hlavy, 

INFORMAČNÍ KARTA PRO PACIENTA

Pradaxa® potahované granule
dabigatran-etexilát



Informace o přípravku Pradaxa® pro odbornou veřejnost
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závrať, bledost, slabost, neobvyklé modřiny, krvácení z nosu, 
krvácení z dásní, neobvykle dlouhodobé krvácení z řezných 
ran, neobvyklý výtok krve při menstruaci či krvácení z pochvy, 
krev v moči, která může být růžová nebo hnědá, červená/
černá stolice, vykašlávání krve, zvracení krve nebo materiálu 
podobného mleté kávě.

• Pokud Vaše dítě upadne nebo se zraní, zejména pokud se 
uhodí do hlavy, ihned vyhledejte lékaře.

• Nepřerušujte podávání přípravku Pradaxa® bez porady 
s lékařem Vašeho dítěte, zaznamená-li Vaše dítě pálení žáhy, 
nevolnost, zvracení, nepříjemné pocity v žaludku, nadýmání 
nebo bolest v horní části břicha.

• Pradaxa® je perorální antikoagulační lék (přímý inhibitor 
trombinu).

• Je možné, že bude třeba ukončit podávání přípravku Pradaxa® 
v předstihu před chirurgickými nebo jinými invazivními 
výkony.

• V případě závažného krvácení je nutno užívání přípravku 
Pradaxa® okamžitě ukončit.

• Přípravek Pradaxa® je vylučován hlavně ledvinami, je tedy 
třeba udržovat odpovídající diurézu. Přípravek Pradaxa® je 
možno odstraňovat dialýzou. Viz Souhrn údajů o přípravku 
(SmPC).

Informace o pacientovi

Prosím, vyplňte tuto část nebo požádejte  
lékaře Vašeho dítěte, aby ji vyplnil.
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Jméno a příjmení pacienta

Datum narození

Indikace pro antikoagulační léčbu

Dávka přípravku Pradaxa®


