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Til dig som er i behandling  
med Xarelto® for din  
perifere arteriesygdom (PAD)

Patientinformation

PERIFER  
ARTERIESYGDOM

I folkemunde også kaldet  
for vindueskiggersyndrom,  
åreforsnævring i benene og  

åreforkalkning i benene.
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Bemærk: Denne brochure er ikke tænkt som en erstatning for de anbefalinger og 
anvisninger, som du får fra din læge eller andre sundhedspersoner. Læs også 
indlægssedlen omhyggeligt.
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3 Om denne brochure
Kære patient
Du har fået denne brochure, fordi din læge har ordineret Xarelto til behandling af din 
perifere arteriesygdom, i folkemunde kaldet vindueskiggersyge, åreforsnævring i benene 
og åreforkalkning i benene. Denne brochure vil hjælpe dig med at forstå sygdommen og 
forklare dig, hvorfor det er vigtigt, at du tager din medicin.  
Tal med lægen for at få mere information om din sygdom.

Hvorfor skal jeg behandles?
Perifer arteriesygdom (PAD) påvirker de blodkar i benene, der fører det iltede blod ud til 
væv og muskler. Disse blodkar kaldes arterier.

Sygdommen begynder, når der aflejres fedtstoffer i arterierne, og blodforsyningen til 
benene dermed hæmmes. Der vil opstå symptomer som bensmerter, når dine benmuskler 
har brug for mere ilt, end de får tilført løbende fra kroppen. Smerter opstår typisk, når du 
går en tur eller er aktiv.

Minimering af risikoen
Nogle gange dannes der blodpropper oven på fedtaflej-ringerne, så arterien blokeres 
og forhindrer blodet i at strømme frit. Hvis det sker, er det nødvendigt  at operere for 
om muligt at genoprette blodgennemstrømningen. Hvis det ikke er muligt, kan man 
bliver nødt til at amputere benet. Heldigvis kan du og lægen samarbejde for at reducere 
risikoen for, at det sker.

RASK
ARTERIE

BLOD-
PROP

Blodplader

Fibrin



4 Hvorfor Xarelto®?
Lægen har ordineret Xarelto i kombination med acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl) som led i 
behandlingen af din perifere arteriesygdom for at reducere risikoen for, at der dannes en 
blodprop i dine arterier.

Hvad er Xarelto og acetylsalicylsyre?
Xarelto (rivaroxaban) er en såkaldt antikoagulant, dvs. et blodfor tyndende lægemiddel. 
Det virker ved at fortynde blodet en lille smule og derved mindske risikoen for, at der 
dannes en blodprop. I lav dosis, 75 eller 100 mg dagligt, virker acetyl- 
salicylsyre også blodfortyndende.

Hvorfor skal jeg tage de to lægemidler sammen?
Acetylsalicylsyre og Xarelto fortynder ikke blodet på samme 
måde (se næste side), og når de anvendes sammen, virker de 
bedre, end hvis de tages alene hver for sig. For at give den 
bedste beskyttelse skal lægemidlerne fortynde blodet præcis så 
meget, at det reducerer risikoen for, at der dannes en blodprop.

Hvordan virker Xarelto® og acetylsalicylsyre?
Xarelto reducerer dannelsen af fibrin-net (det net, der danner blodproppen), mens 
acetylsalicylsyre reducerer aktiveringen af blodplader (de celler, der limer nettet sammen). 
På den måde samarbejder de to lægemidler om at reducere risikoen for, at der dannes en 
blodprop i arterierne.

Kombinationen af Xarelto  
og acetylsalicylsyre reducerer 
risikoen for blodprop og  
evt. amputation.

BLODPROP

Xarelto

DANNELSEN 
AF FIBRIN-NET

REDUCERER
AKTIVERINGEN 
AF BLODPLADER

acetylsalicylsyre

REDUCERER
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Du skal tage Xarelto to gange dagligt, samtidig med at du tager 
acetylsalicylsyre én gang dagligt. Her er et par tips til at huske at 
tage medicinen. Spiser du altid på bestemte tidspunkter? Eller er 
der noget, du ser på eller bruger to gange om dagen hver dag (f.eks. 
din tand børste)? Mærkaten her ved siden af kan fastgøres til en 
hverdags-genstand for at minde dig om, at du skal tage din medicin.

Xarelto 2,5 mg  
to gange dagligt 

(morgen OG aften)

Acetylsalicylsyre 75-100 mg 
én gang dagligt  

(morgen ELLER aften)

Xarelto®

Husk at tage 
din medicin

acetyl-
salicylsyre

Hvad skal jeg ellers vide om Xarelto®?

Bivirkninger
Ligesom andre lignende lægemidler kan Xarelto forårsage blødning, hvilket kan være farligt. 
Fortæl det øjeblikkeligt til lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

 ♦ Langvarig eller kraftig blødning

 ♦ Usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine, uforklarlig hævelse, 
åndenød, brystsmerter eller hjertekramper (angina pectoris), da det kan være tegn på 
blødning.

Du kan finde flere oplysninger om bivirkninger i indlægssedlen,  
der følger med lægemiddelpakningen.

Du må aldrig tage en dobbeltdosis af 
hverken Xarelto eller acetylsalicyl syre. 

Hvis du glemmer en dosis, skal du springe 
denne over og tage næste dosis som planlagt.

Sådan skal du tage Xarelto®  
og acetylsalicylsyre



6 Patientkort
Dit patientkort informerer sundhedspersoner om, at du tager blodfortyndende medicin. 
Vis det til læger, tandlæger eller sygeplejersker, som du behandles af,  
og hav det altid på dig (f.eks. i din tegnebog), så det er tilgængeligt i en eventuel 
nødsituation.

Hvad kan jeg ellers gøre?
Husk, at det er vigtigt, at du tager din medicin efter lægens anvisninger. Men du kan også 
beskytte dit hjerte på andre måder, f.eks. ved at:

Holde op med  
at ryge

Dyrke  
regelmæssig motion

 

Tabe dig,  
hvis du er overvægtig

Spise sundt

Har du spørgsmål  
om Xarelto? Tal med 
din behandlende læge 
eller sygeplejerske.
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Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S. 

Aftalekort
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