
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme 
zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz 
bod 4.8. 
 
Zkrácená informace o léčivém přípravku 
Lixiana® 15 mg, 30 mg a 60 mg, potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje edoxabanum 15 mg, 
30 mg nebo 60 mg (jako edoxabani tosilas). Indikace: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých 
pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) s jedním nebo více rizikovými faktory, jakými jsou kongestivní srdeční selhání, 
hypertenze, věk ≥ 75 let, diabetes mellitus, předchozí cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA). Léčba 
hluboké žilní trombózy (DVT), plicní embolie (PE) a prevence rekurentních DVT a PE u dospělých (u hemodynamicky 
nestabilních pacientů s PE). Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka edoxabanu u prevence cévní mozkové příhody a 
systémové embolie je 60 mg jednou denně. Při léčbě hluboké žilní trombózy (DVT), plicní embolie (PE) a prevenci rekurentních 
DVT a PE je doporučená dávka edoxabanu 60 mg jednou denně následující po zahájení léčby parenterálním antikoagulanciem 
podávaným po dobu nejméně 5 dnů. Edoxaban a iniciální parenterální antikoagulancium nemají být podávány současně. 
U pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce ledvin (CrCL 15-50 ml/min) je doporučená dávka edoxabanu 
30 mg jednou denně. U pacientů v konečném stadiu renálního onemocnění (ESRD) (CrCL < 15 ml/min) nebo u pacientů na 
dialýze se použití edoxabanu nedoporučuje. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se použití edoxabanu nedoporučuje. 
Bezpečnost a účinnost edoxabanu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena. U pacientů, kteří souběžně užívají 
edoxaban a následující inhibitory P-gp: cyklosporin, dronedaron, erythromycin nebo ketokonazol, je doporučená dávka 

edoxabanu 30 mg jednou denně. Léčba edoxabanem může být zahájena nebo v ní lze pokračovat u pacientů, jejichž stav 
vyžaduje provedení kardioverze. Před provedením kardioverze je třeba u všech pacientů prověřit, že pacient užil edoxaban tak, 
jak bylo předepsáno. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, klinicky 
významné aktivní krvácení, jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení. Léze nebo stav, 
který je považován za významné riziko závažného krvácení, nekontrolovaná těžká hypertenze, souběžná léčba jinými 
antikoagulačními přípravky, těhotenství a kojení. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Edoxaban 15 mg není 
indikován k monoterapii. Je indikován pouze pro přechod z edoxabanu 30 mg (u pacientů s jedním nebo více klinickými faktory 
pro zvýšení expozice) na antagonisty vitaminu K, spolu s příslušnou dávkou antagonisty vitamínu K. Edoxaban zvyšuje riziko 
krvácení a může způsobit závažné, potenciálně smrtelné krvácení. Při použití edoxabanu, stejně jako při použití jiných 
antikoagulancií, se doporučuje opatrnost u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení. U starších pacientů se má edoxaban 
používat souběžně s kyselinou acetylsalicylovou s opatrností kvůli možnému vyššímu riziku krvácení. Nedoporučuje se použití 
edoxabanu u pacientů v konečném stadiu renálního onemocnění nebo u pacientů na dialýze. Posouzení renální funkce: CrCL se 
má sledovat na začátku léčby u všech pacientů a následně, pokud je to klinicky indikováno. Edoxaban se nedoporučuje u 
pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Pacienti s antifosfolipidovým syndromem: Přímo působící perorální antikoagulancia 
(DOAC) zahrnující edoxaban nejsou doporučena u pacientů s trombózou v anamnéze, u nichž byl diagnostikován 
antifosfolipidový syndrom. Zvláště u pacientů s trojí pozitivitou (na lupus antikoagulans, antikardiolipinové protilátky 
a protilátky proti beta 2-glykoproteinu I) by mohla být léčba DOAC spojena se zvýšeným výskytem recidivujících trombotických 
příhod v porovnání s léčbou antagonisty vitaminu K. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: 
Souběžné použití edoxabanu s cyklosporinem, dronedaronem, erythromycinem nebo ketokonazolem vyžaduje snížení dávky na 
30 mg jednou denně. Současné podání edoxabanu s induktory P-gp (například fenytoinem, karbamazepinem, fenobarbitalem 
nebo třezalkou tečkovanou) může vést ke snížení plazmatických koncentrací edoxabanu. Dlouhodobé používání NSAID 
s edoxabanem se nedoporučuje. Společné podávání edoxabanu s jinými antikoagulancii je kontraindikováno kvůli zvýšenému 
riziku krvácení. Současné užívání se SSRI nebo SNRI může zvýšit riziko krvácení. Nežádoucí účinky (NÚ): *Nejčastěji 
hlášené NÚ (bezpečnostní profil ze dvou studií fáze 3 a ze zkušeností po uvedení na trh) spojené s léčbou edoxabanem jsou 
epistaxe, hematurie a anémie. Krvácení může nastat na jakémkoli místě a může být závažné, a dokonce fatální. Jinými častými 
NÚ při podávání edoxabanu byly anémie, závratě, bolest hlavy, epistaxe, bolest břicha, krvácení v dolní a horní části zažívacího 
traktu, orální krvácení a krvácení z faryngu, nauzea, abnormální funkční jaterní testy, vyrážka, svědění, kopřivka,hematurie, 
vaginální krvácení, krvácenív místě vpichu.  
Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
Druh obalu a velikost balení: Lixiana 15 mg potahované tablety: 10 tablet; Lixiana 30 mg a 60 mg potahované tablety: 10, 
14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100  tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Německo. 
Registrační čísla: 15mg potahované tablety: EU/1/15/993/001, EU/1/15/993/016 
30mg potahované tablety: EU/1/15/993/002, EU/1/15/993/004-015 
60mg potahované tablety: EU/1/15/993/003, EU/1/15/993/017-028 
Poslední revize textu: *25/06/2020; RCN: NA. 
 
*Všimněte si, prosím, změn v informaci o léčivém přípravku 
 
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným znění Souhrnu údajů o přípravku. 
Tento přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST. 
 

         Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2020. Všechna práva vyhrazena. 
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4,150 00 Praha 5, Česká republika 
Tel.: +420233010111, www.msd.cz, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com 


