األدوية املرافقة

اسم الدواء

اجلرعة

احلاالت التي تستدعي التوجه للطبيب على الفور:
نزيف دموي ،الذي قد يكون مهد ًدا للحياة.
رد فعل حتسسي يشمل الطفح اجللدي ،الوذمة ،تورم الوجه،
الشفتني ،الفم ،اللسان و/أو احللق ،صعوبات في التنفس
(نادر).

גרסא v3.1

فايزر فرماسبتيكا إسرائيل م.ض ،.شارع شنكار  ،9هرتسليا بيتواح
هاتف 09-9700500 :فاكسwww.pfizer.co.il 09-9700501 :

األعراض اجلانبية:
عند تناول موانع التجلط قد تظهر أعراض جانبية يجب أن
تنتبه لها وتتوجه لتلقي العالج الطبي إذا اقتضت احلاجة.
للحصول على قائمة بكافة األعراض اجلانبية يجب مراجعة
نشرة املستهلك .العارض اجلانبي األكثر شيو ًعا هو النزيف
الدموي.
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قد يظهر النزيف الدموي في احلاالت التالية ،مبا في ذلك:
• نزيف في اجلهاز الهضمي قد يتجلى بظهور الدم في البراز
(براز أسود  /غامق) ،األوجاع (على سبيل املثال :أوجاع
البطن) واالنتفاخ
• دم في البول (بول أحمر أو وردي) ،اكتشاف الدم في
البول في إطار فحص البول
• نزيف العني ،األنف أو اللثة
• سعال دموي وتقيؤ دموي (تقيؤ الدم أو مادة شبيهة بحبات
الب)
ُ
• إفراز الدم أو السوائل من الشقوق واإلصابات ،إفراز الدم
املتواصل من الشقوق
• نزيف شاذ أو نزيف ال يتوقف من تلقاء نفسه
• الصداع ،الدوار ،فقر الدم الذي يرافقه التعب 		
وشحوب الوجه ،الغثيان
قد تشمل عوامل خطر النزيف املفرط:

املرض الكبدي ،الذي يؤدي إلى اضطراب في التخثر ويزيد من
خطر النزيف الدموي.
إصابة أو حالة طبية تزيد من خطر النزيف الدموي ،على سبيل
املثال :قرحة نشطة في املعدة أو األمعاء أو تطور هذه احلالة
الطبية مؤخ ًرا ،ورم خبيث يزيد من خطر النزيف ،إصابة دماغية أو
إصابة في العمود الفقري حدثت مؤخ ًرا ،حدوث نزيف
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داخل اجلمجمة مؤخ ًرا ،تطور الدوالي املريئية أو الشك
بوجودها ،عيب شرياني-وريدي ،متدد األوعية الدموية
أو خلل ملحوظ في األوعية الدموية في الدماغ أو العمود
الفقري .إذا خضعت مؤخ ًرا لعملية جراحية في الدماغ ،في
العمود الفقري أو في العينني.

التبليغ عن أعراض جانبية
ميكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خالل
بوابة التبليغ عن أعراض جانبية املوجودة في صفحة املنزل
التابعة ملوقع وزارة الصحةwww.health.gov.il :
أو من خالل دخول الرابط

إذا كنت تتناول مستحضرات أخرى ملنع جتلط الدم ،عدا
حاالت االنتقال من عالج أو لعالج بإليكويس™ أو في حالة
وجود قسطار وريدي أو شرياني يجب شطفه بهيبارين لكي
يبقى سال ًكا.

ميكن التبليغ عن أعراض جانبية كذلك من خالل البريد
اإللكتروني إلى فايزر:

https://sideeffects.health.gov.il/

isr.aereporting@pfizer.com

ملتلقي العالج

إليكويس

™

()Apixaban 2.5 mg, 5 mg

إذا كان من املقرر أن تخضع لعملية جراحية أو إلجراء طبي
قد يسبب نزي ًفا دمو ًيا ،يشمل عالج أسنان ،فيجب استشارة
الطبيب .قد يطلب منك الطبيب نتيجة لذلك إيقاف العالج
بالدواء ملدة قصيرة .إذا لم تكن متأك ًدا مما إذا كان اإلجراء
الطبي قد يسبب نزيفا ،فاستشر الطبيب.

كتبت البطاقة بلغة املذكر من باب التسهيل فقط.
البطاقة مخصصة للنساء والرجال على حد سواء.
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بطاقة معلومات السالمة

عالجا
يتلقى حامل هذه البطاقة ً

بـ  -إليكويس

™

اسم متلقي العالج:

تفاصيل أحد أقرباء متلقي العالج حلاالت
الطوارئ (االسم ،درجة القرابة ،رقم الهاتف):

مالئمة اجلرعة في حالة أداء كلوي منخفض:
ُينع تناول إليكويس™ إذا كنت تعاني من مرض فشل كلوي
(إذا كان معدل تصفية الكرياتينني أقل من  15مل/دقيقة) أو
عالجا بالغسيل الكلوي.
إذا كنت تتلقى ً
بالنسبة ملتعاجلني لديهم رجفان أذيني يجب تعديل اجلرعة
في احلاالت التالية:

الوزن:

 .1يتراوح معدل تصفية الكرياتينني بني  29 - 15مل/دقيقة.
 .2في حالة استيفاء على األقل إثنني من بني املعايير الثالثة
التالية :أ .سن  80عا ًما أو أكثر .ب .وزن  60كغم أو أقل.
ج .تركيز الكرياتينني في املصل هو  1.5ملغ/دل أو أكثر.

نوع الدم (مع توقيع الطبيب):

تاريخ الوالدة:
العنوان:

معدل تصفية الكرياتينني عند البدء بالعالج:

العالج (اجلرعة ،أوقات التناول ،مع أو بدون
األكل):
هدف العالج:
تاريخ البدء بالعالج:
اسم/هاتف الطبيب املعالج:
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الرجاء التأكد بانك تستعمل الصيغة األحدث من البطاقة.
مت حتديث صيغة هذه البطاقة واملصادقة عليها من قبل وزارة
الصحة في أيار .2020
الرجاء حفظ بطاقة معلومات السالمة هذه في متناول اليد،
في أي وقت.

توجه إلى الطبيب املعالج إذا لم تكن متأكدا إذا كانت هذه
الشروط تنطبق عليك.

 5 /2.5ملغ
لعالج اجللطات الدموية في أوردة ال ساقني
) جتلط األوردة العميقة  (DVT -وفي
األوعية الدموية في الرئتني (االنصمام
الرئوي )PE -
 2.5ملغ
ملنع تكرار اجللطات الدموية في أوردة
الساقني )جتلط األوردة العميقة (DVT -
وفي األوعية الدموية في الرئتني (االنصمام
الرئوي )PE -
 2.5ملغ
ملنع حاالت جتلط في األوردة:
 بعد عملية جراحية اختيارية الستبدال مفصل الورك بعد عملية جراحية اختيارية الستبدال -مفصل الركبة

لقراءة وصف مفصل لكافة االستطبابات التي صادقت
عليها وزارة الصحة ،الرجاء مراجعة نشرة املستهلك.

يجب التمعن في نشرة املستهلك للحصول على معلومات
إضافية
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هدف العالج

 5 /2.5ملغ
ملنع السكتة الدماغية واالنسداد اجلهازي
لدى متلقي العالج الذين يعانون من الرجفان
األذيني غير الصمامي )(NVAF
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اجلرعة وأوقات التناول
سيحدد الطبيب فقط اجلرعة وطريقة العالج .يجب تناول
الدواء مرتني في اليوم ،ويجب احلرص على تناول الدواء في
نفس األوقات من كل يوم للحصول على العالج األكثر فعالية.
كيفية التناول
• يجب بلع الدواء مع ماء .ميكن تناول الدواء مع أو
بدون طعام.
• إذا صعب عليك بلع القرص بكامله ،فتح ّدث مع طبيبك عن
طرق تناول أخرى إلليكويس™
• ميكن سحق القرص وخلطه مع ماء ،دكستروز  5%باملاء،
عصير تفاح أو تفاح مهروس قبل التناول مباشرة .لتعليما ت
السحق املفصلة ،طالع نشرة املستهلك املرفقة بالعبوة.
• عند احلاجة ،يتمكن طبيبك من إعطائك إليكويس™ بواسطة
أنبوب أنفي معدي.
• ال يجوز جتاوز اجلرعة املوصى بها.
باخلطأ ،فعليك
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل الدواء باخلطأ
التوجه للطبيب أو لغرفة الطوارئ في احلال وإحضار علبة
الدواء معك .قد تسبب اجلرعة املفرطة نزي ًفا دمو ًيا .في حالة
حدوث نزيف دموي قد حتتاج لنقل الدم أو لعملية جراحية.
إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت احملدد فيجب تناوله
فور تذكرك ويجب تناول اجلرعة القادمة في الوقت احملدد لها.
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يجب بعد ذلك متابعة تناول اجلرعات املُوصى بها كاملعتاد .إذا
لم تكن متأك ًدا من كيفية التصرف أو إذا نسيت تناول أكثر
من جرعة فيجب أن تستشير الطبيب ،الصيدلي أو املمرضة.
املتابعة أملوصى بإجرائها في كل زيارة:
• املواظبة على تناول الدواء واتباع إرشادات العالج.
• متابعة حاالت النزيف وغيرها من األعراض اجلانبية.
ُيوصى بإجراء فحوص الدم وفق إرشادات الطبيب.
حتى إذا طرأ حتسن على حالتك الصحيةُ ،ينع وقف العالج
بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.
إذا توقفت عن تناول الدواء ،فقد تعاني من تشكل اجللطات
الدموية.
إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخ ًرا أدوية أخرى ،مبا فيها
األدوية التي تصرف دون وصفة طبيب واإلضافات الغذائية،
فأخبر الطبيب ،الصيدلي أو املمرضة بذلك.
يجب إخبار الطبيب ،الصيدلي أو املمرضة على وجه التحديد
إذا كنت تتناول :ريفامبني (مضادات حيوية) ،فينيتوين،
فينوباربيتال وكاربامازيبني (لعالج الصرع) وهيبركوم
) ،(،(St. John's Wortألنها تخفض تركيز إليكويس™ في الدم
وقد تقلل من فعاليته.
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