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Potilaalle on tehty yli kymmenen vuo-
den aikana eri erikoisalojen poliklini-
koilla ja osastoilla sekä terveyskeskuk-
sessa lukuisia tutkimuksia ja määrätty 
oirelähtöisiä hoitoja, jotka jatkuvat edel-
leen. Ne pitkittävät inhimillistä kärsi-
mystä ja johtavat valtavaan resurssien 
tarpeettomaan kulutukseen, jos kysees-
sä on toiminnallinen häiriö.

Terveydenhuolto on rakennettu tun-
nistamaan ja hoitamaan yleisesti tiedos-
sa olevia ja vakavia sairauksia. Tämä po-
tilas on käynyt useimmiten sairaalaan 
päivystyksessä tai terveyskeskuksen 
 kiireajoilla vakavien oireiden ilmaan-
tuessa. Kukin erikoisala hoitaa tonttin-
sa, ja kun mitään vakavaa ei löydy, ohjaa 
potilaan toiselle erikoisalalle, terveys-
keskukseen tai kotiin. 

Kun potilas ei saa ymmärrettävää se-
litystä ja hoitoa oireisiinsa, hän hakeu-

tuu oireiden vaikeutuessa taas hoitoon 
ja kierre jatkuu. Myös lääkärien huoli 
tarttuu potilaaseen ja voi pahentaa tilan-
netta.

Kokonaisuuden ymmärtäminen toi-
minnalliseksi häiriöksi ajoissa on ensi-
arvoista, kuten muissakin sairauksissa. 
Se edellyttää potilaan historiaan pereh-
tymistä, todellista kohtaamista, kuunte-
lua, sairauden mekanismien selvittä-
mistä ymmärrettävästi potilaalle ja yh-
teisen ymmärryksen löytämistä. Vasta 
sitten on mahdollista aloittaa hoitopro-
sessi. Tämä kaikki vaatii lääkäriltä koke-
musta, paljon aikaa ja ennen kaikkea 
hoidon jatkuvuutta (4). Terveyskeskus 
olisi ihanteellinen paikka kierteen kat-
kaisemiseen ajoissa, mutta kiireessä se 
on usein mahdotonta. 

Onneksi tämä potilas pääosin ym-
märtää ja hyväksyy sairautensa ja para-
neminen on käynnissä. �O

Koostumus: Vaikuttava aine: 15 mg / 20 mg rivaroksa-
baania Antotapa: Suun kautta; 15 ja 20 mg tulee ottaa 
ruuan kanssa. Käyttöaihe ja annostus: Aivohalvauksen 
ja systeemisen embolian ehkäisy aikuisilla potilailla, joilla 
on ei-valvulaarinen eteisvärinä ja yksi tai useampi riskite-
kijä, kuten kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, hyper-
tensio, �75 vuoden ikä, diabetes mellitus, aiempi aivohal-
vaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA): 20 mg x 1, 
kohtalaista tai vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairas-
taville eteisvärinäpotilaille 15 mg x 1. Erityisryhmät: Ryt-
minsiirto: XARELTO® voidaan aloittaa tai XARELTO®-hoitoa 
voidaan jatkaa potilailla, jotka tarvitsevat rytminsiirtoa. 
Perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide ja stentin asetus 
ei-valvulaarisen eteisvärinän yhteydessä: Saatavilla on 
rajallisesti näyttöä pienennetyn 15 mg x 1 XARELTO®-an-
noksen käytöstä (tai 10 mg x 1 munuaisten kohtalaisen 
vajaatoiminnan yhteydessä [CrCl 30–49 ml/min]) yhdis-
tettynä P2Y12:n estäjään enintään 12 kuukauden ajaksi 
ei-valvulaarista eteisvärinää sairastaville potilaille, jotka 
tarvitsevat suun kautta annettavaa antikoagulaatiohoitoa 
ja joille tehdään perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide 
ja asetetaan stentti. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikutta-
valle aineelle tai apuaineille; kliinisesti merkittävä aktiivi-
nen verenvuoto; vamma tai tila, johon liittyy merkittävä 
verenvuodon riski; samanaikainen hoito muulla antikoa-
gulantilla pois lukien siltahoito tai kun fraktioimatonta 
hepariinia annetaan keskuslaskimo- tai -valtimokatetrin 
auki pitämiseksi; maksasairaus, johon liittyy hyytymishäi-
riö ja kliinisesti merkittävä verenvuotoriski ml. Child Pugh 
-luokkien B ja C kirroosipotilaat; raskaus ja imetys. Varoi-
tukset ja varotoimet: Hoitojakson ajan suositellaan anti-
koagulaatiohoitokäytäntöjen mukaista kliinistä seurantaa. 
XARELTO®-hoito tulee lopettaa, mikäli potilaalla ilmenee 
vakava verenvuoto. Ikääntyminen voi lisätä vuotojen ris-
kiä. XARELTO® tulisi lopettaa heti, jos havaitaan vakavaa 
ihottumaa tai jos ilmenee muita yliherkkyysoireita yhdessä 
limakalvomuutosten kanssa. Ei suositella potilaille, joilla 
on vakava munuaisten vajaatoiminta (CrCl <15 ml/min); 
potilaille, joilla samanaikainen systeeminen hoito voimak-
kailla CYP3A4:n ja P-gp:n estäjillä esim. atsoliryhmän 
sienilääkkeet tai HIV-proteaasin estäjät; potilaille, joilla on 

CYP3A4:ä voimakkaasti stimuloiva lääkitys, vain jos tul-
pan mahdollisuutta seurataan tarkasti; potilaille, joilla on 
lisääntynyt verenvuotoriski; potilaille, joilla on ollut tukos 
ja diagnosoitu fosfolipidivasta-aineoireyhtymä; rivaroksa-
baania ei pidä antaa tromboosin estolääkityksenä potilail-
le, joille on äskettäin asennettu katetrin avulla aorttaläp-
päproteesi (transcatheter aortic valve implantation, TAVI). 
Ei suositella tietojen puutteen vuoksi: alle 18-vuotiaille; 
samanaikaisesti dronedaronin kanssa; potilaille, joilla on 
sydämen tekoläppä; PE-potilaille, jotka ovat hemodynaa-
misesti epästabiileja tai joille voidaan tehdä trombolyysi tai 
embolektomia. Käytettävä varoen tilanteissa, joihin liittyy 
suurentunut verenvuodon riski; potilaille, joilla on vakava 
(CrCl 15–29 ml/min) tai kohtalainen (CrCl 30–49 ml/min) 
munuaisten vajaatoiminta ja jotka saavat samanaikaisesti 
muita rivaroksabaanin plasmapitoisuutta nostavia lääk-
keitä; kun käytetään spinaali-/epiduraalipuudutusta tai 
punktiota; SSRI-/SNRI-lääkkeiden kanssa; samanaikaisesti 
hemostaasiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Aktiivista 
syöpää sairastavat potilaat: antitromboottisen hoidon 
hyötyä ja verenvuotoriskiä on punnittava yksilöllisesti. Po-
tilaille, joilla on haavaisen gastrointestinaalisairauden vaa-
ra, voidaan harkita asianmukaista ennaltaehkäisevää hoi-
toa. Vaikka XARELTO®-hoito ei vaadi lääkepitoisuuksien 
rutiininomaista monitoroimista, rivaroksabaanipitoisuuk-
sien mittaamisesta kalibroidulla kvantitatiivisella anti-fak-
tori Xa-aktiivisuustestillä voi olla hyötyä erityistilanteissa. 
XARELTO® sisältää laktoosia. Yliannostus: Rivaroksabaa-
nin farmakodynaamisen vaikutuksen kumoamiseen on 
käytettävissä spesi�nen vastalääke andeksaneetti alfa. 
Haittavaikutukset: Yleiset: anemia, huimaus, päänsärky, 
hypotensio, hematooma, veriyskä, maha-, suolisto- ja vat-
sakivut, dyspepsia, pahoinvointi, ummetus, ripuli, oksen-
telu, transaminaasipitoisuuksien suureneminen, kutina, 
ihottuma, ekkymoosi, raajakipu, munuaisten vajaatoimin-
ta, kuume, perifeerinen ödeema, yleinen voiman ja ener-
gian väheneminen, silmä-, nenä-, ien- ja ihoverenvuoto, 
ruoansulatus- ja urogenitaalikanavan verenvuoto, iho-
nalainen ja toimenpiteen jälkeinen verenvuoto, kontuusio, 
haavaerite. Melko harvinaiset: trombosytoosi, trombosy-
topenia, allerginen reaktio, allerginen ihottuma, angio- tai 

allerginen edeema, aivo- ja kallonsisäinen verenvuoto, 
pyörtyminen, takykardia, suun kuivuminen, maksan va-
jaatoiminta, bilirubiini-, alkalinen fosfataasi-, GGT-, LDH-, 
lipaasi- tai amylaasipitoisuuden suureneminen, urtikaria, 
hemartroosi, huonovointisuus. Harvinaiset: keltaisuus, 
konjugoituneen bilirubiinin pitoisuuden suureneminen, 
kolestaasi, hepatiitti (ml. hepatosellulaarinen vaurio), lihas-
verenvuoto, paikallinen ödeema, vaskulaarinen pseudoa-
neurysma (melko harvinainen akuutin koronaarisyndroo-
man estohoidossa perkutaanisen toimenpiteen jälkeen). 
Hyvin harvinaiset: anafylaktiset reaktiot ml. sokki, Stevens- 
Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyy-
si, DRESS-oireyhtymä. Yleisyys tuntematon: verenvuodon 
aiheuttama lihasaitio-oireyhtymä tai (akuutti) munuaisten 
toimintahäiriö. Pakkaukset ja hinnat (vh+alv): 15 mg: 
28 tabl. 79,77 €; 42 tabl. 116,60 €; 98 tabl. 254,43 €;  
20 mg: 28 tabl. 79,77 €; 98 tabl. 254,43 €. XARELTO®  
15 mg/20 mg kolmen kuukauden hoitoa vastaavan pak-
kauksen (98 tabl.) päivähinta potilaalle erityiskorvattuna  
0,91 €. Toimitusluokitus: Reseptilääke. Korvattavuus: 
Rajoitetusti erityiskorvattava (65 %): Ei-läppäperäistä 
eteisvärinää sairastaville potilaille aivohalvauksen ja sys-
teemisen embolian estoon hoitavan lääkärin kirjoitta-
malla B-lausunnolla (290), kun potilaalla on vähintään 
keskisuuri tukosriski. Rajoitetusti peruskorvattava (40�%): 
Rytminsiirron yhteydessä reseptimerkinnällä 3 kuukau-
den ajaksi. Myyntiluvan haltija: Bayer AG, 51368 
Leverkusen, Saksa. Lisätietoja saatavissa: Bayer Oy,  
p. 020 785 21, www.xarelto.�. Valmisteyhteenvedon  
päiväys: 26.08.2021, lyhennelmä 21.09.2021.

XARELTO® 15 mg / 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset
(Tutustu koko valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.) 

�z  Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään    
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OLLI KONTULAINEN 
LL, TeM, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri 

Hus Sisätaudit ja kuntoutus, toiminnallisten häiriöiden 
poliklinikka

MARKKU SAINIO
dosentti, neurologian erikoislääkäri 

Työterveyslaitos ja Hus Sisätaudit ja kuntoutus, 
toiminnallisten häiriöiden poliklinikka

JARKKO SUOMELA
terveyskeskuslääkäri

Kuopion kaupunki
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