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1. What Rivaroxaban is and what it is used for 

 
Rivaroxaban belongs to a group of medicines called antithrombotic agents. It works by blocking a 
blood clotting factor (factor Xa) and thus reducing the tendency of the blood to form clots. 
 
Rivaroxaban is used in adults to: 
 

 prevent blood clots in brain (stroke) and other blood vessels in your body if you have a form 
of irregular heart rhythm called non-valvular atrial fibrillation. 

 treat blood clots in the veins of your legs (deep vein thrombosis) and in the blood vessels of 
your lungs (pulmonary embolism), and to prevent blood clots from re-occurring in the blood 
vessels of your legs and/or lungs. 

 
2. What you need to know before you take Rivaroxaban 

 
Do not take Rivaroxaban 

 

 if you are allergic to rivaroxaban or any of the other ingredients of this medicine  

 if you are bleeding excessively 

 if you have a disease or condition in an organ of the body that increases the risk of serious 
bleeding (e.g. stomach ulcer, injury or bleeding in the brain, recent surgery of the brain or 
eyes) 

 if you are taking medicines to prevent blood clotting (e.g. warfarin, dabigatran, apixaban or 
heparin), except when changing anticoagulant treatment or while getting heparin through a 
venous or arterial line to keep it open. 

 if you have a liver disease which leads to an increased risk of bleeding 

 if you are pregnant or breastfeeding 
 
Do not take Rivaroxaban and tell your doctor if any of these apply to you. 
 
 
 
 



 

 
 
Warnings and precautions 
 

 
Take special care with Rivaroxaban 

 if you have an increased risk of bleeding, as could be the case in some situations (such as 
severe kidney disease, a lung disease, if you have a prosthetic heart valve, if you are taking 
other medicines to prevent blood clotting, in case of bleeding disorders or diseases of your 
stomach or bowel) 

 if you have a prosthetic heart valve 

 if you know that you have a disease called antiphospholipid syndrome (a disorder of the 
immune system that causes an increased risk of blood clots), tell your doctor who will decide 
if the treatment may need to be changed. 

 if your doctor determines that your blood pressure is unstable or another treatment or 
surgical procedure to remove the blood clot from your lungs is planned 

 
If you need to have an operation 
it is very important to take Rivaroxaban before and after the operation exactly at the times you have 
been told by your doctor. 
If your operation involves a catheter or injection into your spinal column (e.g. for epidural or spinal 
anaesthesia or pain reduction): 

 it is very important to take Rivaroxaban before and after the injection or removal of the 
catheter exactly at the times you have been told by your doctor 

 tell your doctor immediately if you get numbness or weakness of your legs or problems with 
your bowel or bladder after the end of anaesthesia, because urgent care is necessary. 

 

 

Other medicines and Rivaroxaban 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines, including medicines obtained without a prescription. 
 
Tell your doctor if you are taking any of the following medicines: 
 

 some medicines for fungal infections (e.g. fluconazole, itraconazole, voriconazole, 
posaconazole), unless they are only applied to the skin 

 ketoconazole tablets (used to treat Cushing’s syndrome - when the body produces an excess 
of cortisol) 

 some medicines for bacterial infections (e.g. clarithromycin, erythromycin) 

 some anti-viral medicines for HIV / AIDS (e.g. ritonavir) 

 other medicines to reduce blood clotting (e.g. enoxaparin, clopidogrel or vitamin K 
antagonists such as warfarin and acenocoumarol) 

 anti-inflammatory and pain-relieving medicines (e.g. naproxen or acetylsalicylic acid) 

 dronedarone, a medicine to treat abnormal heart beat 

 some medicines to treat depression (selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) or 
serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)) 

 some medicines for treatment of epilepsy (phenytoin, carbamazepine, phenobarbital) 

 St John’s Wort (Hypericum perforatum), a herbal product used for depression 

 rifampicin, an antibiotic. 



 

Pregnancy and breastfeeding 
Do not take Rivaroxaban if you are pregnant or breastfeeding. If there is a chance 
that you could become pregnant, use a reliable contraceptive while you are 
taking Rivaroxaban. If you become pregnant while you are taking this medicine, 
tell your doctor immediately, who will decide how you should be treated. 
 

Driving and using machines 
Rivaroxaban may cause dizziness (common side effect) or fainting (uncommon side effect). You 
should not drive or use machines if you are affected by these symptoms. 
 

 

 
3. How to take Rivaroxaban 

 

 

 You must take Rivaroxaban every day together with a meal. 

 Swallow the tablet(s) preferably with water. 
 
If you have difficulty swallowing the tablet whole, talk to your doctor about other ways to take 
Rivaroxaban. The tablet may be crushed and mixed with water immediately before you take it.  
 
How much to take 

 To prevent blood clots in brain (stroke) and other blood vessels in your body 
The recommended dose is one tablet Rivaroxaban 20 mg once a day.  
If you have kidney problems, the dose may be reduced to one tablet Rivaroxaban 15 mg once 
a day. If you need a procedure to treat blocked blood vessels in your heart (called a 
percutaneous coronary intervention - PCI with an insertion of a stent), there is limited 
evidence to reduce the dose to one tablet Rivaroxaban 15 mg once a day in addition to an 
antiplatelet medicinal product such as clopidogrel. 

 To treat blood clots in the veins of your legs and blood clots in the blood vessels of your 
lungs, and for preventing blood clots from re-occurring. 
The recommended dose is one tablet Rivaroxaban 15 mg twice a day for the first 3 weeks. 
For treatment after 3 weeks, the recommended dose is one tablet Rivaroxaban 20 mg once a 
day. 
After at least 6 months blood clot treatment your doctor may decide to continue treatment 
with either one 10 mg tablet once a day or one 20 mg tablet once a day. 
If you have kidney problems and take one tablet Rivaroxaban 20 mg once a day, your doctor 
may decide to reduce the dose for the treatment after 3 weeks to one tablet Rivaroxaban 15 
mg once a day if the risk for bleeding is greater than the risk for having another blood clot. 

 
If you take more Rivaroxaban than you should 
Contact your doctor immediately if you have taken too many Rivaroxaban tablets.  
 
If you forget to take Rivaroxaban 
If you are taking one 20 mg tablet or one 15 mg tablet once a day and have missed a dose, take it as 
soon as you remember. Do not take more than one tablet in a single day to make up for a forgotten 
dose. Take the next tablet on the following day and then carry on taking one tablet once a day. 
If you are taking one 15 mg tablet twice a day and have missed a dose, take it as soon as you 
remember. Do not take more than two 15 mg tablets in a single day. If you forget to take a dose you 
can take two 15 mg tablets at the same time to get a total of two tablets (30 mg) on one day. On the 
following day, you should carry on taking one 15 mg tablet twice a day. 



 

4. Possible side effects  
 
Like all medicines, Rivaroxaban can cause side effects, although not everyone gets 
them. 

 
Like other similar medicines (antithrombotic agents), Rivaroxaban may cause bleeding which may 
potentially be life threatening. Excessive bleeding may lead to a sudden drop in blood pressure 
(shock). In some cases, the bleeding may not be obvious. 
 
Tell your doctor immediately if you experience any of the following side effects: 
 

 long or excessive bleeding 

 exceptional weakness, tiredness, paleness, dizziness, headache, unexplained swelling, 
breathlessness, chest pain or angina pectoris, which may be signs of bleeding. 

 
Tell your doctor immediately if you experience skin reactions such as: 
 

 spreading intense skin rash, blisters or mucosal lesions, e.g. in the mouth or eyes (Stevens-
Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis).  

 a drug reaction that causes rash, fever, inflammation of internal organs, hematologic 
abnormalities and systemic illness (DRESS syndrome).  

 
Tell your doctor immediately if you experience any of the following side effects: 
 

 swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat; difficulty swallowing; hives and breathing 
difficulties; sudden drop in blood pressure.  

 

Overall list of possible side effects 
 

 reduction in red blood cells which can make the skin pale and cause weakness or 
breathlessness 

 bleeding in the stomach or bowel, urogenital bleeding, nose bleed, bleeding in the gum 

 bleeding into the eye (including bleeding from the whites of the eyes) 

 bleeding into tissue or a cavity of the body (hematoma, bruising) 

 coughing up blood 

 bleeding from the skin or under the skin 

 bleeding following an operation 

 oozing of blood or fluid from surgical wound 

 swelling in the limbs 

 pain in the limbs 

 impaired function of the kidneys (may be seen in tests performed by your doctor) 

 fever 

 stomach ache, indigestion, feeling or being sick, constipation, diarrhea 

 low blood pressure (symptoms may be feeling dizzy or fainting when standing up) 

 decreased general strength and energy (weakness, tiredness), headache, dizziness 

 rash, itchy skin 

 blood tests may show an increase in some liver enzymes 

 fainting 
 



 

 
5. How to store Rivaroxaban 

 
 
 

 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and on each 
blister or bottle after EXP. The expiry date refers to the last day of that month. 

 This medicine does not require any special storage conditions. 
 

* Dosage form and route of administration of Rivaroxaban 2.5mg & 10mg film-coated tablets should 
be prescribed according to therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 
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 ملغ ٢٠وملغ  ١٥ريفاروكسابان أقراص مغلفة من 
 

 
 ما هو ريفاروكسابان وما هي دواعي استخدامه. 1
 ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول ريفاروكسابان. 2
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 ما هو ريفاروكسابان وما هي دواعي استخدامه .1
 

ى العوامل المضادة للتخثر. وهو يعمل عن طريق منع عامل تخثر الدم إلى مجموعة من األدوية تسمريفاروكسابان ينتمي 
 وبالتالي تقليل ميل الدم إلى تكوين الجلطات. Xa العامل 

 
 في البالغين من أجل:ريفاروكسابان يستخدم 

 

  منع تجلط الدم في المخ )السكتة الدماغية( واألوعية الدموية األخرى في جسمك إذا كان لديك شكل من أشكال
 عدم انتظام ضربات القلب يسمى الرجفان األذيني غير الصمامي.

 عالج الجلطات الدموية في أوردة الساقين )تجلط األوردة العميقة( وفي األوعية الدموية في رئتيك )االنصمام 
 الرئوي(، ولمنع تكرار حدوث الجلطات الدموية في األوعية الدموية في ساقيك و / أو رئتيك.

 
 

 

 
 ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول ريفاروكسابان .2

 

 
 ال تتناول ريفاروكسابان

 

  أي من المكونات األخرى لهذا الدواء ىعل عقار ريفاروكسابان أوى علإذا كان لديك حساسية 

  تنزفين بغزارةإذا كنت 

  إذا كنت تعاني من مرض أو حالة مرضية في أحد أعضاء الجسم تزيد من خطر حدوث نزيف خطير )مثل
 ، أو جراحة حديثة للمخ أو العين(معدة أو إصابة أو نزيف في الدماغقرحة في ال

 إال عند تغيير ارين(جاتران أو أبيكسابان أو هيبإذا كنت تتناول أدوية لمنع تخثر الدم )مثل وارفارين أو دابي ،
 العالج المضاد للتخثر أو أثناء الحصول على الهيبارين عبر خط وريدي أو شرياني إلبقائه مفتوًحا.

 إذا كان لديك مرض كبدي يؤدي إلى زيادة خطر النزيف 

 أو مرضعة إذا كنت حامل 
 

 وأخبر طبيبك إذا كان أي منها ينطبق عليك.ريفاروكسابان ال تأخذ 
 
 

 

 
 ماذا في هذه النشرة؟

 



 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 

 
 ريفاروكسابانانتبه بشكل خاص مع 

 الحاالت )مثل أمراض الكلى الحادة، وأمراض ، كما هو الحال في بعض ا كان لديك خطر متزايد من النزيفإذ
، في حالة اضطرابات تناول أدوية أخرى لمنع تخثر الدم، إذا كنت تالرئة، إذا كان لديك صمام قلب صناعي

 أمراض المعدة أو األمعاء(النزيف أو 

 إذا كان لديك صمام قلب اصطناعي 

  إذا كنت تعلم أنك مصاب بمرض يسمى متالزمة أضداد الشحوم الفوسفورية )اضطراب في الجهاز المناعي
 ، أخبر طبيبك الذي سيقرر ما إذا كان العالج بحاجة إلى تغيير.زيادة خطر اإلصابة بجلطات الدم( يؤدي إلى

 أن ضغط الدم لديك غير مستقر أو إذا تم التخطيط لعالج آخر أو إجراء جراحي إلزالة الجلطة  إذا قرر طبيبك
 الدموية من رئتيك

 
 إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية

 من المهم جًدا تناول ريفاروكسابان قبل وبعد العملية بالضبط في األوقات التي أخبرك بها طبيبك.
حقنًا في العمود الفقري )على سبيل المثال للتخدير فوق الجافية أو التخدير النخاعي أو تقليل إذا تضمنت عمليتك قسطرة أو 

 األلم(:

  قبل وبعد الحقن أو إزالة القسطرة بالضبط في األوقات التي أخبرك بها طبيبكريفاروكسابان من المهم جًدا تناول 

 ء أو المثانة بعد انتهاء اكل في األمعاأخبر طبيبك على الفور إذا شعرت بخدر أو ضعف في ساقيك أو مش
 ، ألن الرعاية العاجلة ضرورية.التخدير

 

 

 وريفاروكسابانألدوية األخرى ا
 

، بما خًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرىأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤ
 في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

 
 

 طبيبك إذا كنت تتناول أي من األدوية التالية:أخبر 
 

 فوريكونازول ، بوساكونازول( ، ما لم يتم ، إيتراكونازولللعدوى الفطرية )مثل فلوكونازول بعض األدوية ،
 وضعها على الجلد فقط

  عندما ينتج الجسم فائًضا من الكورتيزول( -أقراص الكيتوكونازول )تستخدم لعالج متالزمة كوشينغ 

 )بعض األدوية للعدوى البكتيرية )مثل كالريثروميسين وإريثروميسين 

 )بعض األدوية المضادة للفيروسات لفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز )مثل ريتونافير 

  األدوية األخرى لتقليل تخثر الدم )مثل إينوكسابارين أو كلوبيدوجريل أو مضادات فيتامين ك مثل الوارفارين
 ل(وأسينوكومارو

 )األدوية المضادة لاللتهابات والمسكنات لأللم )مثل نابروكسين أو حمض أسيتيل الساليسيليك 

 دواء لعالج ضربات القلب غير الطبيعيةدرونيدارون ، 

  بعض األدوية لعالج االكتئاب 

  كاربامازيبين ، الفينوباربيتال(األدوية لعالج الصرع )الفينيتوينبعض ، 

 يستخدم لعالج االكتئاب ، منتج عشبيعشبة سانت جون 

 مضاد حيوي.ريفامبيسين ، 
 

 



 

 الحمل والرضاعة
، فاستخدمي وسيلة مرضعة. إذا كانت هناك فرصة للحملأو  تأخذي ريفاروكسابان إذا كنت حاملال 

ت حامالً أثناء تناول هذا الدواء، أخبر موثوقة لمنع الحمل أثناء تناول ريفاروكسابان. إذا أصبح
 ، والذي سيقرر كيفية عالجك.طبيبك على الفور

 
 

 اآلالت القيادة واستخدام
دوار )عرض جانبي شائع( أو إغماء )آثار جانبية غير شائعة(. يجب أال تقود السيارة أو تستخدم ريفاروكسابان قد يسبب 

 اآلالت إذا كنت تعاني من هذه األعراض.
 

 

 
 

 ريفاروكسابانكيف تأخذ  .3
 

 

 كل يوم مع إحدى الوجبات. يجب أن تتناول ريفاروكسابان 

 .يفضل بلع القرص )األقراص( بالماء 
 

 .ريفاروكسابان، فتحدث إلى طبيبك حول طرق أخرى ألخذ في ابتالع الجهاز اللوحي بالكاملإذا كنت تواجه صعوبة 
 يمكن سحق القرص وخلطه بالماء مباشرة قبل تناوله.

 
 كم تأخذ

  الدماغية( واألوعية الدموية األخرى في الجسملمنع الجلطات الدموية في الدماغ )السكتة 
 مجم مرة في اليوم. 20ريفاروكسابان الجرعة الموصى بها هي قرص واحد من 

مجم مرة في  15، يمكن تقليل الجرعة إلى قرص واحد من ريفاروكسابان إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى
الدموية في قلبك )يسمى التدخل التاجي عن طريق الجلد اليوم. إذا كنت بحاجة إلى إجراء لعالج انسداد األوعية 

- PCI )مجم مرة  15ريفاروكسابان ، فهناك أدلة محدودة لتقليل الجرعة إلى قرص واحد من مع إدخال دعامة
 واحدة في اليوم باإلضافة إلى منتج طبي مضاد للصفيحات مثل كلوبيدوجريل.

 ولمنع حدوث وية في األوعية الدموية في رئتيكلطات الدملعالج الجلطات الدموية في أوردة الساقين والج ،
 الجلطات الدموية من جديد.

 3أسابيع. للعالج بعد  3ة مجم مرتين في اليوم لمد 15ريفاروكسابان الجرعة الموصى بها هي قرص واحد من 
 مجم مرة واحدة في اليوم. 20، الجرعة الموصى بها هي قرص واحد من ريفاروكسابان أسابيع

 10، قد يقرر طبيبك مواصلة العالج إما باستخدام قرص واحد يةأشهر على األقل من عالج الجلطة الدمو 6بعد 
 ملغ مرة واحدة في اليوم. 20ملغ مرة واحدة في اليوم أو قرص واحد 

يقرر  ، فقدمجم مرة واحدة يوميًا 20ريفاروكسابان إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى وتناول قرًصا واحًدا من 
مجم مرة واحدة يوميًا إذا كان  15ريفاروكسابان أسابيع إلى قرص واحد  3طبيبك تقليل الجرعة للعالج بعد 

 خطر النزيف أكبر من خطر اإلصابة وجود جلطة دموية أخرى.
 

 إذا تناولت ريفاروكسابان أكثر مما ينبغي
 .ريفاروكساباناتصل بطبيبك على الفور إذا كنت قد تناولت الكثير من أقراص 

 
 إذا نسيت تناول ريفاروكسابان

، فتناولها ، فاتتك جرعةمجم مرة واحدة يوميًا 15ا عيار مجم أو قرًصا واحدً  20إذا كنت تتناول قرًصا واحًدا من عيار 
م بمجرد أن تتذكرها. ال تتناول أكثر من قرص واحد في يوم واحد لتعويض الجرعة المنسية. خذ القرص التالي في اليو

 التالي ثم استمر في تناول قرص واحد مرة واحدة في اليوم.
، فتناولها بمجرد أن تتذكرها. ال تتناول أكثر مجم مرتين في اليوم وفقدت جرعة 15إذا كنت تتناول قرًصا واحًدا من عيار 

الوقت للحصول مجم في نفس  15، فيمكنك تناول قرصين يوم الواحد. إذا نسيت تناول جرعةمجم في ال 15من قرصين 
ملغ  15، يجب أن تستمر في تناول قرص واحد عيار وم واحد. في اليوم التاليمجم( في ي 30على إجمالي قرصين )

 مرتين في اليوم.
 



 

 
 

 اآلثار الجانبية المحتملة  .4
 

 
في حدوث نزيف قد يكون مهدًدا للحياة.  ، قد يتسبب ريفاروكسابانمماثلة )العوامل المضادة للتخثر(مثل األدوية األخرى ال

 ، قد ال يكون النزيف واضًحا.(. في بعض الحاالتقد يؤدي النزيف المفرط إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم )صدمة
 

 أخبر طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من اآلثار الجانبية التالية:
 

 نزيف طويل أو مفرط 

 داع ، إنتفاخ غير مبرر ، ضيق تنفس ، ألم في الصدر أو ذبحة ، شحوب ، دوار ، ص، تعبضعف استثنائي
 صدرية ، والتي قد تكون عالمات نزيف.

 
 أخبر طبيبك على الفور إذا واجهت ردود فعل جلدية مثل:

 

 على سبيل المثال في الفم أو العينين )متالزمة ستيفنز يد أو البثور أو اآلفات المخاطيةانتشار الطفح الجلدي الشد ،
 ون / انحالل البشرة السمي النخري(.جونس

 التهاب في األعضاء الداخلية ، تشوهات دموية وأمراض جهازية ، حمىتفاعل دوائي يسبب طفح جلدي ،
 متالزمة.

 
 أخبر طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من اآلثار الجانبية التالية:

 

 لع خاليا وصعوبات في التنفس. انخفاض مفاجئ تورم في الوجه والشفتين والفم واللسان أو الحلق. صعوبة في الب
 في ضغط الدم.

 
 قائمة شاملة من اآلثار الجانبية المحتملة

 

 انخفاض في خاليا الدم الحمراء مما قد يجعل الجلد شاحبًا ويسبب الضعف أو ضيق التنفس 

 في اللثة، نزيف نزيف في الجهاز البولي التناسلي، نزيف في األنف ،نزيف في المعدة أو األمعاء 

 )نزيف في العين )بما في ذلك نزيف من بياض العين 

 كدمات(ألنسجة أو تجويف الجسم )ورم دموينزيف في ا ، 

 سعال الدم 

 نزيف من الجلد أو تحت الجلد 

 نزيف بعد العملية 

 نزف دم أو سائل من الجرح الجراحي 

 انتفاخ في األطراف 

 ألم في األطراف 

 االختبارات التي يجريها طبيبك( خلل في وظائف الكلى )يمكن رؤيته في 

 حمى 

 عسر هضم ، شعور أو مرض ، إمساك ، إسهالآالم في المعدة ، 

 )انخفاض ضغط الدم )قد تكون األعراض هي الشعور بالدوار أو اإلغماء عند الوقوف 

 الدوخةقلة القوة العامة والطاقة )الضعف، التعب(، الصداع ، 

 طفح جلدي وحكة في الجلد 

 تظهر زيادة في بعض إنزيمات الكبد تحاليل الدم قد 

 اإلغماء 
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 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال 

 يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم ى الكرتون. ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون عل
 األخير من نفس الشهر.

  يتطلب هذا الدواء أي شروط تخزين خاصة.ال 
 
 
ملغ المغلفة حسب الداللة العالجية  10ملغ و  2.5يجب وصف شكل الجرعة وطريقة إعطاء أقراص ريفاروكسابان * 

 وشدة المرض لكل مريض على حدة.

 

 

 

 

 
 

 بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلتصال
 19999  لرقم الموحدا

 0118806000-0112038222  هاتف رقم 

 8002490000 الهاتف المجاني

  webmaster@sfda.gov.sa البريد االلكتروني

 

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء

 حي النفال   -( الطريق الدائري الشمالي 3292)

 1الوحدة رقم 

 6288 - 13312الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 


