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Rivaroxaban

 
        محترم می رسانذ که4اساتيذ/پسشکان و پرستاران به اطالع  مرکس قلب شهيذ رجايی دارويی به فرمولر   داروی ريواروکساباناضافه شذن با توجه به 

 1111هی باضذ. ایي دارٍ سال  Xaٍ هْار کٌٌذُ فاکتَر اًعقادی ( NOACظذ اًعقاد ریَارٍکساباى اس دستِ ظذ اًعقادّای خَراکی جذیذ)دارٍی  .1

 را اخذ کزدُ است: FDAتاییذُ ساسهاى غذا ٍ دارٍی اهزیکا   بزای هَارد سیز

   Nonvalvular Atrial Fibrilationکاّص ریسک استزٍک ٍ آهبَلی سیستویک در بیواراى هبتال بِ   -

 جزاحی تعَیط ساًَ ٍ لگيهٌجز بِ بزٍس آهبَلی ریَی در بیواراى تحت عول  DVTپیطگیزی اس  -      ٍ آهبَلی ریَی  DVTدرهاى ٍ کاّص ریسک عَد  -

 اضارُ کزد.  Apixabanهی تَاى بِ  Xaاس دیگز دارٍّای ظذ اًعقاد هْار کٌٌذُ فاکتَر  نکته4

 -ز بزًذ اصلی ٍ دٍ بزًذهیلی گزهی تَلیذ ٍ عزظِ هی گزدد. در حال حاظ 11ٍ  15ٍ  11ریَارٍکساباى بصَرت قزظ ّای خَراکی  اشکال دارويی4 .1

 صًزیک تَلیذ ایزاى در دستزس هی باضذ. 

  ( قيمت ) ريال تعذاد دارو در هر بسته   شرکت توليذ کننذه  نام تجاری

Xarelto        10 mg Bayer 10 660000 

Xarelto        15 mg Bayer 22 1332000 

Xarelto        20 mg Bayer 22 201600 

Xalerban    10 mg 442000 14 عبيذی 

Xalerban    15 mg 332000 22 عبيذی 

Xalerban    20 mg 320000 22 عبيذی 

Axabin         10 mg 360000 22 آرنا 

Axabin         15 mg 1005000 22 آرنا 

Axabin         20 mg 1050000 22 آرنا 

  ميسان مصرف4 .3

 Nonvalvular Atrial Fibrillation:  
 o For patients with CrCl >50 mL/min: 20 mg orally, once daily with the evening meal  
 o For patients with CrCl 15 -50 mL/min: 15 mg orally, once daily with the evening meal   

 
 Treatment of DVT, PE, and Reduction in the Risk of Recurrence of DVT and of PE: 15 mg orally twice daily with 

food for the first 21 days for the initial treatment of acute DVT or PE. After the initial treatment period, 20 mg orally once 
daily with food for the remaining treatment and the long-term reduction in the risk of recurrence of DVT and of PE.   

 Prophylaxis of DVT Following Hip or Knee Replacement Surgery: 10 mg orally, once daily with or without food  

 اس ؼزیق ب حل ًوَدُ ٍ آسی سی  51بِ صَرت خزد ضذُ در   ریَارٍکساباى راقزظ دارنذFeeding tube  4نحوه تجويس برای افرادی که 

NG    ٍیاubeT eedingFastric G  تجَیش هی ًوایین.بِ بیوار 
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 ساعت قبل اس عول دارٍ قؽع هی گزدد. 14چٌاًچِ بیوار بِ عول جزاحی احتیاج داضتِ باضذ  قطع دارو4 .4

هلٌا ٍ هطاّذُ خَى در ، ّوچٌیي ّواچَری درصذ بیواراى رخ هی دّذ.  5خًَزیشی هْوتزیي عارظِ دارٍیی است کِ در   دارويی4عوارض  .5

 اضارُ کزد. احساس تَْع ، درد ععالًی، خارش، ٍ سزدرد، سزگیجِ، ظعفاس سایز عَارض جاًبی دارٍ هی تَاى بِ   استفزاغ یا خلػ

 . یکال، سابقِ حساسیت ضذیذ بِ ریَارٍکساباىصخًَزیشی فعال پاتَلَ موارد منع مصرف4. 6

  4ی بيمارتغيير دارو .6

 .باضذ 3بیوار کوتز اس  INRبزای بیوار دریافت کٌٌذُ ٍارفاریي، ٍارفاریي قؽع ٍ بالفاصلِ ریَارٍکساباى ضزٍع هی ضَد بطزغ ایٌکِ  -

ساعت قبل اس سهاى دٍس هقزر بعذی ریَارٍکساباى ضزٍع  1بزای بیواراى دریافت کٌٌذُ دارٍّای ظذ اًعقاد خَراکی غیز اس ٍارفاریي، دارٍ قؽع ٍ  -

 هی ضَد. 

 ساعت بعذ دارٍی جذیذ ضزٍع هی ضَد. 14چٌاًچِ قزار باضذ ریَارٍکساباى با دارٍی ظذ اًعقاد دیگزی جایگشیي ضَد، ریَارٍکساباى قؽع ٍ  -

   ( CYP 450 3A4هْار کٌٌذُ یا القا کٌٌذُ گذار بز هتابَلیسن ریَارٍکساباى )  ظذ پالکت ٍ دارٍّای اثزدارٍّای ظذ اًعقاد، دارٍّای   تذاخالت دارويی4  .7

  تذاخالت دارويی ماشور4    

Apixaban, Clarithromycin, Edoxaban, Factor x, Indinavir, Ketoconazole, Ritonavir 

 

اریتزٍهایسیي ٍ فلَکًَاسٍل باعث هْار هتابَلیسن ٍ افشایص اثز هصزف ّوشهاى دارٍّای کتَکًَاسٍل، ریتًَاٍیز، کالریتزٍهایسیي،   -

 ریَارٍکساباى ٍ افشایص خؽز خًَزیشی خَاّذ ضذ.

 CYP 450هْار کٌٌذُ ّای هتَسػ آًشین  اسّوشاى کِ  ml/min 81 – 15ًس کزاتیٌیي  اهصزف ریَارٍکساباى در بیواراى با کلیز  -

3A4 ( استفادُ هی کٌٌذ تَصیِ ًوی ضَد.سایوتیذیي  ٍ فٌیکلاه) آهیَدارٍى، دیلتیاسم، ٍراپاهیل، درًٍذارٍى، کلز 

 هصزف ّوشهاى فٌی تَئیي ٍ ریفاهپیي باعث القاء هتابَلیسن ٍ کاّص اثز ریَارٍکساباى خَاّذ ضذ.  -

 ّا ًیش خؽز خًَزیشی را افشایص هی دّذ. NSAIDآسپزیي ٍ  ،، دارٍّای ظذ پالکتهصزف ّوشهاى با سایز دارٍّای ظذ اًعقاد خَراکی  -

 اًعقادی، اثز بخطی دارٍ را کاّص هی دّذ. Xهصزف فزاٍردُ ّای حاٍی فاکتَر   -

 

 

 دکتر ناصر هذاونذ

 مرکس آموزشی، تحقيقاتی و درمانی قلب و عروق شهيذ رجايی -بخش خذمات و مراقبتهای دارويی     


