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,ה/ת נכבד/ רוקח,ה/רופא
: Eliquis 2.5mg, Eliquis 5mg ברצוננו להודיעך על עדכון בעלון לרופא של
APIXABAN 2.5mg Indicated for:
Prevention of venous thromboembolic events (VTE) in adult patients who have undergone elective hip or
knee replacement surgery.
Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with
One or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA) age >75 years;
hypertension; diabetes mellitus, symptomatic heart failure (NYHA Class > II).
Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), and prevention of recurrent DVT
and PE in adults.
APIXABAN 5mg Indicated for:
Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation
(NVAF), with one or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA);
age >75 hypertension; diabetes mellitus, symptomatic heart failure (NYHA Class > II).
Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in adults

:להלן העדכונים העיקריים בעלון לרופא
4.4

Special warnings and precautions for use

Patients with antiphospholipid syndrome
Direct acting Oral Anticoagulants (DOACs) including apixaban are not recommended for patients with a
history of thrombosis who are diagnosed with antiphospholipid syndrome. In particular for patients that are
triple positive (for lupus anticoagulant, anticardiolipin antibodies, and anti-beta 2-glycoprotein I antibodies),
treatment with DOACs could be associated with increased rates of recurrent thrombotic events compared
with vitamin K antagonist therapy.

:להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן
: ספר לרופא אם,לפני הטיפול באליקוויס
 ייתכן והרופא.(פוספוליפידית ) הפרעה במערכת החיסונית אשר מעלה את הסיכון לקרישי דם-• הנך סובל מתסמונת אנטי
.שלך יחליט על שינוי בטיפול
 השמטת מידע, בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, כמו כן.השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים החמרה
. העלונים המעודכנים זמינים באתר משרד הבריאות.ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp?safa=h
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