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 1986 - (תכשירים) התשמ"ו ת הרוקחיםלפי תקנו כןלצרעלון 

 בלבד  ם רופאשרעל פי מ  תמשווק תרופה ה
 
 

 מ"ג  5 ™יסאליקוו                                            מ"ג  2.5 ™אליקוויס
  פותמצו ותטבלי                                                 טבליות מצופות

 Apixaban 5 mgמ"ג   5אפיקסבן                   Apixaban 2.5 mgג " מ 2.5 יקסבן פא
 
  6  פה" וסעיףתרו מהמרכיבים של התחת "מידע חשוב על חלק  2: ראה סעיף ואלרגניים בתכשיר  םיליבלתי פע  םיר רשימת חומל

   נוסף"."מידע 
 

שאלות נוספות, פנה יש לך  . אםרופה ת הל  ע מידע תמציתי מכיל  . עלון זה עלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופהון את הקרא בעי
 ל הרוקח. א  אוא ל הרופא

 לשלך.   הדוממחלתם  ה לך כי אם נרא  גםהיא עלולה להזיק להם  ,אל תעביר אותה לאחרים ,חלתךמבפול י טלנרשמה   תרופה זו
 

 שנים.  18ילדים ומתבגרים מתחת לגיל ול ב לטיפ אינה מיועדת  ותרופה ז 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ?פהורמיועדת התה למ .  1
 

   מ"ג 52. יקוויסלא
 ירך. האו  הברך יזום להחלפת מפרק  ניתוח חר ים לאר רועים של פקקת ורידית בחולים מבוגיא  תעילמנ 

) ולפחות גורם סיכון  רים (שמקורו איננו במסתמי הלבפרוזדו ור פרפעם  וגרים במבחולים   שבץ ותסחיפיםמניעת ל
אי ספיקת לב   רת,כ ודם, סחץ ר לית  ה,ומעל שנים 75 לי ולף קודם, גסכמי חכגון: שבץ או אירוע איאחד, 

 . סימפטומטית
חיף ריאתי),  סתדי הדם העמוקים) ובכלי הדם של הריאות (הרגליים (פקקת של ורי  יוריד ב  דםרישי ק לטיפול ב

 דם בכלי דם אלו.  ניעת הישנות קרישי ולמ 
 מ"ג  5 אליקוויס

חות גורם סיכון  ) ולפ י הלבו במסתמ ו איננמקורם (שירדו ז ם פרפור פרוגרים עלמניעת שבץ ותסחיפים בחולים מבו
ת, אי ספיקת לב  שנים ומעלה, יתר לחץ דם, סוכר 75לף קודם, גיל וחכמי סיא אירוע  אחד, כגון: שבץ או

 ימפטומטית. ס
   .תי)ריאיף תסח אות (של ורידי הדם העמוקים) ובכלי הדם של הריקרישי דם בורידי הרגליים (פקקת ול ביפטל
 

   יתפויטרת הקבוצ 
 ישה נוגד קר 

 
 ימוש בתרופה י שלפנ .  2
 
 : םא  תרופהאין להשתמש ב 

 
 

 . 6בסעיף  יםטור , מפהנוספים אשר מכילה התרופהלכל אחד מהמרכיבים   ל אופעי רגיש (אלרגי) לחומר ה אתה  •
 פעיל. משמעותי  מדימום   סובל הנך •
 ם.מי וישה ולסיכון לדימ להפרעת קר  מתממחלת כבד הגור  הנך סובל •
ל ממאיר  גידו   ה,רע לאחרוניל או אשר אפעי  מעי או כיב קיבה: ןים, כגו מומ ם סיכון מוגבר לדיע רפואי או מצב   יעהסובל מפג הנך  •

ת  דליו לאחרונה,  רעי ולתי שאגולג  ימום תוךחרונה, ד לא וע רישא וד שדרהמע ת יעגבר לדימום, פגיעה מוחית או פג עם סיכון מו
 ד השדרה. ואו בעמ מוחמשמעותי בכלי דם ב י הדם או ליקו   יכלי, מפרצת וריד -ירקו לקיומן, מום ע  שדחבוושט או 

 .או ניתוח עיניים שדרהוד ניתוח מוח, ניתוח עמ ונה לאחר ברת  ע •
עם   , הפריןרין הפ, , ריברוקסבאן, דביגטרן)וורפרין (כגון:  מייםפו י קרישה  גדנו כגון: ,םיחרנוגדי קרישה א  נך נוטל תכשיריםה •

של מעבר מטיפול או   צביםמעט מל  דאפארינוקס),נן: פו (כגו  ן), נגזרות הפריןיר ספרין, דלטפק ו(כגון: אנ מוךקולרי נלמשקל מו 
 כו. ן הפרין דר ורך במת יש צאירו פתוח  מנת להש שעל קיור ע ומותקן צנתר תוך ורידי או תוך או במידה   אליקוויסב  ולטיפל

 למטופל: תי חומידע בטי כרטיס
 .ויסאליקוב הטיפול  ך לה ובמ ליקוויסאפול בהטי לתהתח  לפני , עתדל  שעליך  ,חשוב יבטיחות דעי מ כיל מ זה כרטיס
ם כיצד ניתן למזער את הסיכון  א מספק הדרכה למטופליהו אי.מטופל והן לצוות הרפועד הן ל והמימכיל מידע  סהכרטי

 וגדי הקרישה.ם נ מהתכשירים כל אחד פול עו בטישמקור  ,וםימדל
 .יקוויסלאשיר  בי התכומידע לג ל פ טוים אישיים של הממכיל פרט  סרטיכמו כן, הכ 

 . לךפוהמעורב בטי ת רפואיצוו כרטיס זה לכל איש  גהצ
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 וחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:ימ תרואזה 
 ות דם. תרופה זו עלולה לגרום לשינויים בבדיק  •
 

  ספר לרופא אם:  ,אליקוויסביפול הט לפני
 . מניקהך הנ •
 .יאליזהופל בד ממחלת כליות חמורה או שהנך מט  הנך סובל •
 פקודי כבד. תב  םיישינום עם יבחול. יש לנקוט משנה זהירות  הכבד  ודק בתפ מליקוי סבלת בעבר   או לבוס  הנך •
דם  לחץ   , יתרטסיות הדםבפעילות ירידה כולל   מיםדימו הפרעת כגון: ,סיכון לדימומיםהעלול להגביר רפואי הנך סובל ממצב  •

 . שאינו נשלט באמצעות טיפול תרופתי  חמור
 . ךמכ ךאו נמו ק"ג  60קלך  מש םא ,םשני75ל גיל הנך מע  •
  .שיכוך כאבים) בסמיכות למתן התרופה השדרה (לביצוע הרדמה או דו מע ריקה לתוךז או שקיבלת ) קטטרהוחדר לך צינור ( •

 טר. טאת הקו יותר מהוצשעות א 5את התרופה לאחר ול יטחה אותך ל הרופא ינ
 יש לך מסתם לבבי תותב.  •
 יאות. רהליך ניתוחי להסרת קריש הדם מה  ר אוחל אונן טיפ י מתוכאו כ  יציב  ונ נהדם שלך אי כי לחץהרופא שלך קבע  •
 .כלשהו או לתרופה כלשהי   למזון  שיגר  הנך •
 גלאקטוז. -וזז או חוסר ספיגה של גלוקאלקט-אפר בל סו חמ לגלאקטוז,הנך סובל מבעיה מולדת של חוסר סבילות   •
סיק את הטיפול בתרופה  להפ   ארופה על ידי ל כך תתבקש ובש   ןכת יי   .ם לדימוםל לגרוהנך אמור לעבור ניתוח או טיפול העלו •

 הטיפול עלול לגרום לדימום, יש להיוועץ ברופא. ם א  חובט  נךאם אי  ה.רלתקופה קצ 
ייתכן והרופא שלך   דם). ילה את הסיכון לקרישבמערכת החיסונית אשר מעהפרעה ( תידי ליפפוספו -אנטי הנך סובל מתסמונת •

   . ינוי בטיפולט על שיחלי
 
 

 ת ויופתבין תר בותתגו
  לרוקח ,רופאתרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך ל  לול ות אחרות כפוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרותה לאאם 

 לוקח:אם אתה   או את האחות הרוקחאת  ,רופאת הדע א יש ליי במיוחד  .או לאחות
 : רצוי א ום ללדימ כוי י הס ת א תו עללה ו  ויסאליקו את ההשפעה של  עלולות להגביר התרופות הבאות  •

o קטוקונזול, איטרקונזול, ווריקונזול ופוסאקונזולון: ג כ( תיהום פטריי י ופות מסוימות המשמשות לטיפול בזר ת( . 
o נרכש תסמונת כשל חיסוניב ול שמשות לטיפתרופות מסוימות המ  )HIV/ריטונאביר:(כגון  )איידס( . 
o  זםאיטדיל  :גוןכ ( בל  תם או בעיולחץ ד תרופות המשמשות לטיפול ביתר(. 
o אנוקספרין :ןו ג כ( םקרישי דת והיווצר משמשות להפחתת ות אשר נוספת  פותרו( . 
o ולוקח   75ל גיל ם הנך מע ד אבמיוח יןיר אספ או  נאפרוקסן :כאבים כגון משככות תרופות נוגדות דלקת או

 מומים.  בסיכון מוגבר לדי אספירין הנך
o  נין ( רוטוס שלזרת טה חולי ל ק ם שיי בי טסלק מעכבים  ממשפחת תרופות נוגדות דיכאוןSSRI  או מעכבים של (

 ).  SNRIנוראפינפרין (-טוניןורס  וזרת שלח  הטקלי
ל בשחפת או  תרופות לטיפו   :העילות ולות להפחית מיעל  ועל כן דםב אליקוויסאת ריכוז  עלולות להוריד פות הבאות והתר  •

פניטואין, פנוברביטל   (כגון: יםסופרכ  ו א לפסיהבאפי ל  וטיפ ל  ותופ רת  קה),יוטייב אנט-   ריפאמפין  הומים אחרים (כגון:זי
 . צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון (St. John’s Wort) יקוםר פי , הזפין)במראוק

 
 ומזון תרופהשימוש ב
 או ללא מזון. ת התרופה עם ל אניתן ליטו 

 
 נקה הריון וה

 שהנך מתכננת הריון. או   וןי רים חשד לה קי קה,נימאו  ןבהריו הנך םא , הופתר כל  יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול ב
 

במהלך   יוןנסת להר אם הנך בהריון. אם נכ  אליקוויסאין להשתמש ב ההריון או על העובר אינן ידועות. ל ע סיוואליקת של ו עפההש
   .יידירופא באופן מצרי קשר עם ההשימוש בתרופה,  

  תו הצו .אם לבח לעוברת  אליקוויסע אם ידולא  .אליקוויסב מוששיהלפני   תבאחו ו א  חוקבר ,פאאם הנך מניקה יש להיוועץ ברו 
 .אליקוויסימליץ באם להפסיק את ההנקה או להפסיק / לא להתחיל את הטיפול ב  איפורה
 

 התרופה  של חלק מהמרכיביםעל שוב  מידע ח
רופא שלך  ה לפנ ,ם מסוימיםירוכ לס לות י ב ך אי סל שיש  א שלךהרופ  יאם נאמר לך על יד  .(סוג של סוכר) לה לקטוזהטבליה מכי 

 . זו  הילת תרופט נ  ינוץ לפ ע יי ת לקבל 
 כלומר נחשבת 'נטולת נתרן'.   מ"ג) נתרן לכל כמוסה, 23ל (מילימו 1-מכילה פחות מ ה זוופתר 

 
 תמש בתרופה? צד תשכי .3

נון ואופן  ילמ  עג בנו וחטבם אינך אקח או הרועליך לבדוק עם הרופא  ת הרופא.תמיד בהתאם להוראויש להשתמש בתכשיר  
 נטילת התכשיר. 

 . לבדרופא בה יד י  ל עול יקבעו יפ ט ההמינון ואופן  •
 ים. התרופה עם מ  צורת הנטילה: יש לבלוע את •
 .אליקוויסלה אפשריות נוספות עבור כי נטי מותה שוחח עם הרופא שלך על דר בשלליה תה מתקשה לבלוע את הטבה וא במיד •

   .ההנטיל  ם מיד לפני חיופ מיץ תפוחים או מחית ת , במיםוז וק לג  5%  מים, םלערבב עו יה ת הטבל ניתן לכתוש א 
 ישה: ת לכתחיונה

 . ש ועליכתוש את הטבליה בעזרת מכת  -
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הנוזלים  מים או אחד כפות) מ 2מ"ל ( 30 - כ עם מעט נוזל  רבבוע  בזהירות לתוך כלי מתאיםבקה ל האכ את  העבר -
 אחרים אשר מוזכרים מעלה. ה

 . בתו תעראת הע בל -
מ"ל)   30חרים (זלים האוהנ   אחד םם או עעם מעט מי  יהלב בהם נעזרת בכדי לכתוש את הט יהעל ו ש תת המכ א ףשטו -

 ל השטיפה. נוז   ע אתת ובל יל את התערובלתוך הכלי שהכ
 

 קיבתי. -ינור אפיבעזרת צ  אליקוויסיכול לתת לך  שלך   ופאהר  במידת הצורך 
 

 אין לעבור על המנה המומלצת. 
 

 ו א ך רהב קרלפת מפח יזום להחתוינורידית בחולים מבוגרים לאחר קת קל פש רועים י אמניעת  ךצור לפול יט •
 : ירךה

וטבליה נוספת   חת בבוקר ה אטבלי  עמיים ביום. לדוגמא,"ג פמ 2.5 יסאליקווחת של המינון המומלץ הינו טבליה א
 . הטיפול ית של ב טשפעה המיהה קבל את, על מנת ללקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום בערב. השתדל 

י  אמר כך על יד ק את נטילת התרופה אלא אם נן להפסייא  .תוחי נלאחר ה שעות   12-24 - יש להתחיל לקחת את התרופה כ
 א.  הרופ

 ר ניתוח בברך. ח ימים לא 10-14לאחר ניתוח בירך, או  ים ימ  32-38משך הטיפול המקובל הוא 
 
 ת וננו במסתמי הלב) ולפחקורו אימרים (שפרוזדו רעם פרפו  םרים מבוגטיפול למניעת שבץ ותסחיפים בחולי •

 סוכרת, אי ספיקת   ם,חץ דיתר ל שנים ומעלה, 75וע איסכמי חולף קודם, גיל  או איר ץ שב ון:גכאחד,  גורם סיכון 
  ת:מטילב סימפטו 

  פעמיים ביום.  מ"ג 5 אליקוויסל המינון המומלץ הינו טבליה אחת ש
 ם: איום ב  םפעמיי ג" מ  2.5 -ל  חתלץ יופהמינון המומ   

 ד הכליות. קו פתהנך סובל מירידה חמורה ב  -
 ימים: ם הבאים מתקיריוניריטמהק ייםנש לפחות  -

 ). דצ"למ"ג/ 1.5 ≥ ערך קריאטינין בסרוםמצביעות על תפקוד כליות ירוד ( ת הדםבדיקו 
 מבוגר יותר.  שנים או 80גילך הוא 
 ק"ג או פחות מכך.  60משקלך 

ת  קח ל תדלשהבערב. ליה נוספת טבו  טבליה אחת בבוקר . לדוגמא, םים ביוי מעאחת פ ינו טבליהה המומלץ המינון  
 , על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול. די יוםועים מנים קב ה בזמ את התרופ

 . מן עליך להמשיך בטיפוליט למשך כמה ז לח יהרופא שלך 
 

  :אותטיפול בקרישי דם בורידי הרגליים ובכלי דם ברי •
ליות  שתי טב לדוגמא: ,  יםונ ראש  םימי  7  ם ביום למשךיימ פע  מ"ג 5 אליקוויסשל  ותישתי טבלנו  הי  ץ לינון המומ מה
 שתי טבליות בערב. בוקר וב

  , לדוגמא:  טבליהם ביוםפעמיי מ"ג 5 אליקוויסשל  טבליה אחת נו ימי טיפול ראשונים, המינון המומלץ הי   7לאחר 
  הההשפע את בלקל  מנת  על, יום  מדי ועיםבק בזמנים  הפרוהת תא  לקחת  תדלשה. בערב נוספת  וטבליה בבוקר אחת
 . וליפ הט  לש  תיב המיט

 
 :חודשי טיפול 6אחר השלמת  שי דם ל נות קריהיש עת מני •

יה נוספת  טבליה אחת בבוקר וטבל פעמיים ביום. לדוגמא,   מ"ג 2.5 וויסיקלא של  טבליה אחתהמינון המומלץ הינו  
 יפול. טבית של הט מיה  לקבל את ההשפעה  מנת  ל , עיום   מדיים עקבו רופה בזמניםת את ה בערב. השתדל לקחת

 בטיפול.   להמשיך מן עליך ך כמה ז ט למש חלי י לךש ופארה
 

 הקרישה שהנך מקבל:  וגדהרופא שלך עשוי להורות על השינויים הבאים בטיפול נ
 לטיפול בתכשירים נוגדי קרישה אחרים:  וויסיקאלבמעבר מטיפול  -

המנה  ן  זמ) בןי: הפר כגוןאחר ( ה שינוגד קרול בתכשיר  פיל את הטי התחול סיוואליקליטול   קיסלהפיש 
 ל.ת נוט שהיי  ויסאליקושל  הבאה 

 : אליקוויסמעבר מטיפול בתכשיר נוגד קרישה אחר לטיפול ב -
בזמן המנה הבאה  אליקוויסב ולהתחיל את הטיפול את הטיפול בתכשיר נוגד הקרישה  פסיק ה ל יש
 מלץ. למינון המום אתבה  יש להמשיך  אחר מכן,נוטל. לשהיית   הגד הקרישנו שיר כת  של

 : אליקוויסוורפרין) לטיפול בון:  (כג Kין נוגדי ויטמ  יריםבתכשל פוטיבר מעמ -
ת אותך לגבי מועד  לבצע בדיקות דם ולהנחו  הרופא. על K מין יש להפסיק את הטיפול בנוגדי ויט

 .אליקוויסתחילת הטיפול ב 
 וורפרין): :  ןו (כג Kמין טים נוגדי ויבתכשיר  לטיפול  אליקוויסל ביפוט מ מעבר -
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וורפרין), יש להמשיך  : כגון( K  ויטמין  יגד נו שיריםתחיל טיפול בתכאותך לה  חהמנ ךשל  אפאם הרו 
. על  Kהראשונה של נוגד ויטמין   וספים לאחר נטילת המנהם נמיילמשך יו ות לפח אליקוויסליטול 

 .וויסקאליהטיפול בלגבי מועד סיום   חות אותךלהנם ודת הרופא לבצע בדיקו 
 

 ות ומעקביקדב
 די כבד. תפקובדיקת  ופא יפנה אותך לרבתרופה ה מוש יהשת  לי חני תפל
 

לים והבא אריזת התרופה  ר מיון של בית חואו לחד  ד לרופאה מי פנ   ,אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
 דם או ניתוח.  ם ייתכן ותזדקק לעירוידימו  לשבמקרה  מום.ום לדי מינון יתר עלול לגר  איתך.

 
ולקחת את המנה הבאה בזמן הרגיל. לאחר מכן יש    זכרתכשנ ד ימ  מנה ליטול   יש  ,קצוב בזמן זו תרופה ליטול שכחת אם

עם   התייעץעליך ל ותר ממנה אחתיצד לנהוג או במידה ופספסת יאינך בטוח כ  ץ כשגרה. אםמינון המומל ם ללהמשיך בהתא
   וקח או האחות.הרהרופא, 

 
 א. פי הרודהומלץ על יש יש להתמיד בטיפול כפי

 
 .פסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקחאין לה  במצב בריאותך, ראם חל שיפו  םג

 ל מהתפתחות קרישי דם. אתה עלול לסבו ,מוקדם מדי רופהילת הת אם אתה מפסיק את נט
 

 להם.  קך זקונ נך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם השה  בכל פעםת והמנה ק התוויאין ליטול תרופות בחושך! בדו 
 

 . או באחות  ברוקח, פה, היוועץ ברופא וש בתרוע לשימגלות נוספות בנוא אם יש לך ש
 

 ת לוואי תופעו. 4
  תופעות תיבהל למקרא רשימתתמשים. אל משעלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מה אליקוויסופה, השימוש בכל תרכמו ב 

ות והן מפורטות  ת השונ וונות בין ההתווי ש ולות להיות כ ותן יחושכי  יתופעות הלווא .תסבול מאף אחת מהן יתכן ולא י  הלוואי, 
  ר עלול להיות מסכן חיים ועל כן דורשהיא דימום, אש קוויסאליהשכיחה ביותר של  תופעת הלוואי   בהמשך עבור כל התוויה.

 ידית לרופא. י נייה מ פ
 

  ם לאחר ניתוח יזוםיחולים מבוגרבידית רקקת ופרועים של ילמניעת אבטיפול  ויסלמתן אליקואופייניות לוואי התופעות 
 :ירךהאו   הברך מפרק  להחלפת

 :איש) 10מתוך   1עד  -להופיע ב עשויות( שכיחותתופעות לוואי 
 . עייפות וחיוורוןלה לגרום להעלואנמיה  •
 . נפיחותו חבלות  ללדימום הכו •
 . י)לת חו (הרגש  בחילה  •

 
 :ש)אי  100וך תמ  1עד  -להופיע בעשויות (נן שכיחות שאיתופעות לוואי 

 הקרישתיות). להשפיע על (עלול  שלך בדם טסיות  הפר  ס ירידה במ •
ם  ימודם או נוזלים מהחתך או מקום ההזרקה. דהפרשת  ,ות ונפיחותחבלכולל בות ניתוחים, דימום הכולל: דימום בעק •

 דימום מהנרתיק.  מהאף, בשתן, דימום    צואה, דםב  אדום/בהיר בקיבה, במעי או דם
   מואץ. קדופל שת עילפון או ולתח גרום  ל ה ללועאשר   םירידה בלחץ הד •
תוצר   –ייה בבילירובין  יה באנזימי כבד, עלי , עלפקודי כבד חריגות: תוצאות ת ויראו   תכןיאשר י  שינויים בבדיקות דם •

 . יםני י עאדומים המתבטא בהצהבת העור וה םרוק של תאי די פ
 . גרד  •

 
 :ש)י א 1000 מתוך  1עד  -להופיע ב  עשויותאי נדירות (תופעות לוו

יש  ה. נשימ  קשייו בגרון או/ו בלשון, בפה, בשפתיים, בפנים  נפיחותל  ולה לגרוםאשר על  (רגישות יתר) רגיתל א תגובה •
   .ואל  סמיניםמת  דאם אתה חווה אח ופאלרמיד  לפנות

 . נשירת שיער ,, דימום מפי הטבעתשיעול דמימהחניכיים ו םמולתוך השריר, דימום בעין, די ימוםד •
 
 :השכיחות מהמידע הקיים) יך אתן להערתני(לא  אינה ידועה יחותןאי ששכועות לותופ 

ו  א , דימום בחלל הבטן גרון, דימום בפה באו ריאות  בדימום , דרהעמוד השבדימום   ,מוחי דימום  :דימום הכולל •
 בדיקות המראות דם בצואה או בשתן.   ,מטחוריםדימום  הבטן,ל לח  מאחורישלתוך המרווח  דימום

ם טבעת  , עחיוור חשטכתם מרכזי כהה המוקף ב ( ונראית כמו מטרות קטנותשלפוחיות    יצורל  האשר עלול  ורע בריחה פ •
 . erythema multiforme)ית אדמנת רב צורת( )םיכהה סביב השולי

ם, שטוחים, אדומים ועגולים מתחת לפני  בעור או לכתמים מחודדים (וסקוליטיס) שעלולה לגרום לפריחה דלקת בכלי ד •
 העור או לחבלות. 
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ורים  מבוגרים עם פרפור פרוזדל למניעת שבץ ותסחיפים בחולים וטיפב יסליקוולמתן א ותהאופיינילוואי  תתופעו
 נוסף:הלב) ולפחות גורם סיכון אחד ו במסתמי (שמקורו איננ

 
 :איש) 10וך מת  1עד  -ופיע בלה עשויות( שכיחות לוואי תופעות
ימום  ד אף,ום מהדימ ,  ןת בשדם   ,בפי הטבעת םו, דימו במעיא בקיבה דימום,  דימום בעיניים  דימום הכולל: •

 . נפיחותו חבלות  מהחניכיים,
 . חיוורוןאו עייפות העלולה לגרום לאנמיה  •
 דופק מואץ. ל  עילפון או תחושת לחץ דם נמוך אשר עלול לגרום ל  •
 . י)חול (הרגשת בחילה  •
 . )GGT(  זטרנספראגלוטאמיל -גמאבה י תכן ויראו עלי י י אשר  בדיקות דם •

 
 

 :איש) 100מתוך   1עד  -ע בופילה ותעשוי( ותן שכיחאינשוואי ל ופעותת
מהנרתיק,  דימום טן, דימום לתוך חלל הב  ם מהפה, שיעול דמי,עמוד השדרה, דימובלל: דימום מוחי, דימום דימום הכו •

  ,הקרם ההזאו מקו ךמהחת יםהפרשת דם או נוזל  ,חבלות ונפיחותכולל  חים,ניתוום בעקבות  דימואה, דם בהיר/אדום בצ
 . ם בצואה או בשתןדות רא המ בדיקות   ,םדימום מטחורי

 . )תקרישתיו השפיע על ה(עלול ל  שלך  דםבטסיות  הירידה במספר   •
תוצר פרוק   –רובין  בילייה ב כבד, עלי  נזימיבא הי, עלי תפקודי כבד חריגות תוצאות :או ויר  תכןיאשר י שינויים בבדיקות דם  •

 . יםינ והעי ת העור בההצא ב מתבטמים השל תאי דם אדו
 פריחה בעור.  •
 .  דרג •
 . רת שיע יר נש •
יש   נשימה.   יבגרון וקשי  או/ו בלשון, בפה ,בשפתיים, בפנים  תנפיחו לאשר עלולה לגרום  רגישות יתר) ( אלרגית תגובה  •

 . ואלמינים  מתס  דחאאם אתה חווה לרופא  מיד לפנות
 

 :ש)אי  1000מתוך   1עד  -להופיע ב  עשויות( אי נדירותלוו פעותתו
 .  ררי , דימום לתוך הש טן אחורי חלל הבמח שרווהמ ךלתו   בגרון, דימום ו אות אום ברימ די •

 
 :איש) 10,000מתוך   1עד  -להופיע ב עשויות(מאוד  ירותתופעות לוואי נד

, עם טבעת  חיוור חשטמרכזי כהה המוקף ב כתם ( טנותונראית כמו מטרות ק שלפוחיות    יצורל  האשר עלול  עוריחה בפר  •
 . erythema multiforme)אדמנת רב צורתית ( )השולייםכהה סביב 

 
 :דע הקיים)השכיחות מהמי  ך אתין להערתני(לא  ה ידועהאינ יחותןאי ששכועות לותופ

ים ועגולים מתחת לפני  אדוממחודדים, שטוחים,  שעלולה לגרום לפריחה בעור או לכתמיםדלקת בכלי דם (וסקוליטיס)  •
 העור או לחבלות. 

 
בורידי הרגליים או בכלי  שי דם לטיפול או למניעת הישנות קרי הינן ידועות אם הנך נוטל אליקוויסתופעות הלוואי הבאות 

 :יאותהדם בר
 

 :)איש 10מתוך   1ד ע -להופיע בעשויות ( שכיחות ואיעות לותופ
פי  ב בבטן, דימום במעי ודימום  ת, דימוםונפיחו חבלות   ,דם בשתן  ם,יכיינמהח דימום , ם מהאףומ ל: דים הכול וימ ד •

 , דימום בפה, דימום מהנרתיק. הטבעת
 . חיוורוןאו עייפות העלולה לגרום לאנמיה  •
 . )קרישתיותעל הול להשפיע (על לך ש םדבת  סיוטהירידה במספר   •
 ת חולי). (הרגש  בחילה  •
 . ורבע פריחה  •
 ).ALT( אמינוטרנספראז ןי אלאנאו  )GGT(  טרנספראזוטאמיל ל ג-גמאב יהי לתכן ויראו ע י י  רדם אשדיקות  ב •

 
 :איש) 100מתוך   1עד  -להופיע בעשויות (שאינן שכיחות תופעות לוואי 

 דופק מואץ. לו  אעילפון  תחושת ל   דם נמוך אשר עלול לגרום לחץ •
,  תןת דם בצואה או בש המראו תקו דיבבצואה,  בהיר /םדו א, דם ימד  עוליאו ש פה ניים, דימום בדימום בעי:  דימום הכולל •

הפרשת דם או נוזלים מהחתך או מקום ההזרקה, דימום מטחורים,   ,חבלות ונפיחותכולל קבות ניתוחים, עדימום ב
 . ימום לתוך השריר ד

 . גרד  •
 . שיערנשירת  •
יש   ימה. שנ  יקשי ו בגרון או/ו ןשו לב , בפה ,םיפתי בש, פנים ב נפיחותום לשות יתר) אשר עלולה לגררגי( אלרגית בהו תג  •

 . ואלחד מתסמינים א אתה חווה אם  לפנות לרופא 
צר פרוק  תו –  י כבד, עלייה בבילירוביןמ באנזי הי, עלי תוצאות תפקודי כבד חריגות :ויראו   תכןיאשר י שינויים בבדיקות דם  •

 . ינייםהמתבטא בהצהבת העור והע תאי דם אדומים של 
 

 :איש) 1,000וך מת  1עד  -פיע בוהלת  ועשוי( ותירנדי עות לוואתופ
 , דימום בריאות. בעמוד השדרהו א  יח דימום מו:  דימום הכולל •
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 :מהמידע הקיים)ת לא ניתן להעריך את השכיחו( תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה
 . רי חלל הבטןום לתוך המרווח שמאחלל הבטן או דימוך ח ימום לתו הכולל: דדימום  •
, עם טבעת  חיוור חשטוקף ב מ רכזי כהה הכתם מ( כמו מטרות קטנותאית ונרשלפוחיות    יצורל  האשר עלול  עורפריחה ב •

 . erythema multiforme)אדמנת רב צורתית ( )כהה סביב השוליים
עגולים מתחת לפני  או לכתמים מחודדים, שטוחים, אדומים ו גרום לפריחה בעורדם (וסקוליטיס) שעלולה לדלקת בכלי   •

 העור או לחבלות. 
 

בעלון, עליך   צוינהת לוואי שלא ירה, או כאשר אתה סובל מתופעאי מחמוות הלום אחת מתופעא י,את לוועתופ עהפיהו אם
 להתייעץ עם הרופא. 

 
שנמצא  תרופתי" לוואי עקב טיפול  ח על תופעות ור "דיווקיש חיצה על הת לו אמצעאות בואי למשרד הבריניתן לדווח על תופעות לו 

או ע"י כניסה   ,נה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואיהמפ  )h.gov.ilwww.healt( תיאוהבר משרדבדף הבית של אתר 
 alth.gov.ilideeffects.hes/ttps:/h   :לקישור

 
 איך לאחסן את התרופה? .  5
  ינוקות ועל תל ילדים ו/או  ש  וטווח ראייתםיש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם   רתאחופה ר וכל ת זו  תרופהלה! מנע הרע  •

 ת מהרופא. להקאה ללא הוראה מפורש   רוםידי כך תמנע הרעלה. אל תג 
  ון שלהאחר מתייחס ליום יזה. תאריך התפוגה ופיע על גבי הארהמ exp. date)התפוגה (אחרי תאריך  ופהרש בת להשתמאין   •

 . שו חודת או
 . וריתריזה המקאחסן בא . C030-מתחת ל אחסןיש ל יחסון:א איתנ •
 

 . מידע נוסף 6
 :  התרופה מכילה גם  ומר הפעילנוסף על הח  •

Tablet core: anhydrous lactose, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, sodium lauryl  
sulfate, magnesium stearate.   
Film coat: hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide, triacetin, 2.5 mg - iron oxide 
yellow, 5 mg - iron oxide red . 

 : מכילה מ"ג 2.5מצופה של כל טבליה 
 . מ"ג נתרן 0.08-ו קטוזמ"ג ל 51.4 

 מ"ג מכילה:   5של  ה מצופהליכל טב 
 מ"ג נתרן.   0.16-מ"ג לקטוז ו102.9

 
 . " ½2" שני  ה ועל   ," 893"   מצופה פילם בצבע צהוב. על צד אחד כתוב מ"מ) 5.95  טרקו( ליה עגולה טב  - "גמ  2.5 •
 . " 5" שני  ועל ה , " 894" וב  ת חד כצד א רוד. על בצבע ו  מצופה פילם מ"מ) 5.16מ"מ *   9.73( אליפטיתטבליה  - ג " מ 5 •
 

 . 46725פיתוח   הצליהר,  9נקר ש רח',  אל בע"מרפרמצבטיקה ישר פייז  :בעל הרישום וכתובתו
 

 :אותופות הממלכתי במשרד הברירישום התרופה בפנקס התר יפרמס
   148.31.33496 :"גמ  2.5 קוויסליא

  149.25.33844: גמ" 5 אליקוויס
 

 . ני המיניםש י ה מיועדת לבנפ. על אף זאת, התרורזכ נוסח בלשון   זה אה, עלוןריהק שטות ולהקלתם הפשל
 

 . אותיות משרד הברי להנח בהתאם 05/2022 -ב דכןעו
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https://sideeffects.health.gov.il/

	למניעת אירועים של פקקת ורידית בחולים מבוגרים לאחר ניתוח יזום להחלפת מפרק הברך או הירך.
	למניעת שבץ ותסחיפים בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים (שמקורו איננו במסתמי הלב) ולפחות גורם סיכון אחד, כגון: שבץ או אירוע איסכמי חולף קודם, גיל 75 שנים ומעלה, יתר לחץ דם, סוכרת, אי ספיקת לב סימפטומטית.
	לטיפול בקרישי דם בורידי הרגליים (פקקת של ורידי הדם העמוקים) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי), ולמניעת הישנות קרישי דם בכלי דם אלו.
	אליקוויס 5 מ"ג
	למניעת שבץ ותסחיפים בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים (שמקורו איננו במסתמי הלב) ולפחות גורם סיכון אחד, כגון: שבץ או אירוע איסכמי חולף קודם, גיל 75 שנים ומעלה, יתר לחץ דם, סוכרת, אי ספיקת לב סימפטומטית.
	לטיפול בקרישי דם בורידי הרגליים (פקקת של ורידי הדם העמוקים) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי).
	 טיפול לצורך מניעת אירועים של פקקת ורידית בחולים מבוגרים לאחר ניתוח יזום להחלפת מפרק הברך או
	הירך:
	המינון המומלץ הינו טבליה אחת של אליקוויס 2.5 מ"ג פעמיים ביום. לדוגמא, טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. השתדל לקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום, על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול.
	 טיפול למניעת שבץ ותסחיפים בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים (שמקורו איננו במסתמי הלב) ולפחות
	גורם סיכון אחד, כגון: שבץ או אירוע איסכמי חולף קודם, גיל 75 שנים ומעלה, יתר לחץ דם, סוכרת, אי ספיקת
	לב סימפטומטית:
	המינון המומלץ הינו טבליה אחת של אליקוויס 5 מ"ג פעמיים ביום.
	המינון המומלץ יופחת ל- 2.5 מ"ג פעמיים ביום אם:
	- הנך סובל מירידה חמורה בתפקוד הכליות.
	- לפחות שניים מהקריטריונים הבאים מתקיימים:
	בדיקות הדם מצביעות על תפקוד כליות ירוד (ערך קריאטינין בסרום ≥ 1.5 מ"ג/דצ"ל).
	גילך הוא 80 שנים או מבוגר יותר.
	משקלך 60 ק"ג או פחות מכך.
	המינון המומלץ הינו טבליה אחת פעמיים ביום. לדוגמא, טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. השתדל לקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום, על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול.
	הרופא שלך יחליט למשך כמה זמן עליך להמשיך בטיפול.
	 טיפול בקרישי דם בורידי הרגליים ובכלי דם בריאות:
	המינון המומלץ הינו שתי טבליות של אליקוויס 5 מ"ג פעמיים ביום למשך 7 ימים ראשונים, לדוגמא: שתי טבליות בבוקר ושתי טבליות בערב.
	לאחר 7 ימי טיפול ראשונים, המינון המומלץ הינו טבליה אחת של אליקוויס 5 מ"ג פעמיים ביום, לדוגמא:  טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. השתדל לקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום, על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול.
	 מניעת הישנות קרישי דם לאחר השלמת 6 חודשי טיפול:
	המינון המומלץ הינו טבליה אחת של אליקוויס 2.5 מ"ג פעמיים ביום. לדוגמא, טבליה אחת בבוקר וטבליה נוספת בערב. השתדל לקחת את התרופה בזמנים קבועים מדי יום, על מנת לקבל את ההשפעה המיטבית של הטיפול.
	הרופא שלך יחליט למשך כמה זמן עליך להמשיך בטיפול.
	הרופא שלך עשוי להורות על השינויים הבאים בטיפול נוגד הקרישה שהנך מקבל:
	- מעבר מטיפול באליקוויס לטיפול בתכשירים נוגדי קרישה אחרים:
	יש להפסיק ליטול אליקוויס ולהתחיל את הטיפול בתכשיר נוגד קרישה אחר (כגון: הפרין) בזמן המנה הבאה של אליקוויס שהיית נוטל.
	- מעבר מטיפול בתכשיר נוגד קרישה אחר לטיפול באליקוויס:
	יש להפסיק את הטיפול בתכשיר נוגד הקרישה ולהתחיל את הטיפול באליקוויס בזמן המנה הבאה של תכשיר נוגד הקרישה שהיית נוטל. לאחר מכן, יש להמשיך בהתאם למינון המומלץ.
	- מעבר מטיפול בתכשירים נוגדי ויטמין K (כגון: וורפרין) לטיפול באליקוויס:
	יש להפסיק את הטיפול בנוגדי ויטמין K. על הרופא לבצע בדיקות דם ולהנחות אותך לגבי מועד תחילת הטיפול באליקוויס.
	- מעבר מטיפול באליקוויס לטיפול בתכשירים נוגדי ויטמין K (כגון: וורפרין):
	אם הרופא שלך מנחה אותך להתחיל טיפול בתכשירים נוגדי ויטמין K (כגון: וורפרין), יש להמשיך ליטול אליקוויס לפחות למשך יומיים נוספים לאחר נטילת המנה הראשונה של נוגד ויטמין K. על הרופא לבצע בדיקות דם ולהנחות אותך לגבי מועד סיום הטיפול באליקוויס.
	Tablet core: anhydrous lactose, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate.
	Film coat: hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide, triacetin, 2.5 mg - iron oxide yellow, 5 mg - iron oxide red.

