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 1986 -  )مستحضرات (دلة  انشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصی
 فقط  طبیب  وصفة  حسب  الدواء  یسّوق 

 
 ملغ  2.5 ™إلیكویس

 أقراص مطلیة 
 Apixaban 2.5 mgملغ   2.5أپیكسابان 

 ملغ   5 ™إلیكویس
 مطلیة   أقراص

 Apixaban 5 mg ملغ 5أپیكسابان 

تحت عنوان "معلومات مھمة عن قسم من مركبات   2: انظر البند المستحضر في  الحساسیة  ومولدات الفعالة  غیر  المواد لقائمة
 "معلومات إضافیة".   6الدواء" والبند 

  أسئلة  لدیك توفرت  إذا . الدواء عن موجزة  معلومات على النشرة ھذه  تحتوي .للدواء  إستعمالك  قبل  نھایتھا  حتى  بتمعن  النشرة  إقرأ
 .الصیدلي أو الطبیب راجع  إضافیة،
 .لمرضك مشابھ  مرضھم  أن لك  بدا ولو  حتى  یضرھم  قد  فھو لآلخرین، تعطیھ  ال.  مرضك لعالج الدواء  ھذا وصف

 
 .سنة  18 عمر دون  ومراھقین أطفال  لدى للعالج مخصص غیر الدواء  ھذا

 
 :بطاقة معلومات حول األمان للمتعالج

  فترة  وخالل  ™لیكویسإ  ـب  العالج  بدء قبل  معرفتھا، علیك یتوجب حیث األمان، عن ھامة  معلومات  على  البطاقة ھذه  تحتوي
 . ™إلیكویس ـب  العالج
  تقلیل  كیفیة حول للمتعالجین إرشاداً  توفر ھي. سواء  حد  على  الطبي وللطاقم  للمتعالج مخصصة  معلومات  على البطاقة  تحتوي

 . للتخثر  المضادة المستحضرات من واحد  بكل عالج  مصدره الذي نزف، لحدوث الخطورة
 . ™ إلیكویس  المستحضر عن ومعلومات للمتعالج الشخصیة   البیانات على  البطاقة تحتوي كذلك،
 . عالجك  في  یشارك الذي   الطبي الطاقم من فرد لكل  البطاقة  ھذه أبرز
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 ملغ  2.5 ™إلیكویس
 . الورك أو  الركبة مفصل إلستبدال  إختیاریة جراحیة  عملیة  بعد كبار مرضى لدى الوریدیة الجلطة حوادث  لمنع
  واحد خطورة   عامل ولدیھم  ) القلب صمامات من لیس  اھؤمنش ي ت ال( البالغین األذیني الرجفان مرضى لدى واإلنصمامات السكتة لمنع
 . عرضي قلب قصور   سكري، مرتفع، دم  ضغط   فوق، وما  سنة 75 عمر  سابق،  عابر إقفاري حادث  أو  سكتة: مثل  األقل، على

  ولمنع ، )رئوي إنصمام( الرئتین في  الدمویة  واألوعیة )العمیقة الدمویة  األوردة  في  جلطة( الرجلین أوردة  في  الدمویة الخثرات لعالج
 . الدمویة  األوعیة  ھذه  في  دمویة  خثرات   حدوث تكرار

 
 ملغ  5 ™إلیكویس

  واحد خطورة   عامل ولدیھم  ) القلب صمامات من لیس  اھؤمنش ي ت ال( البالغین األذیني الرجفان مرضى لدى واإلنصمامات السكتة لمنع
  لعالج. عرضي قلب قصور   سكري، مرتفع، دم  ضغط   فوق، وما  سنة 75 عمر  سابق،  عابر إقفاري حادث  أو  سكتة: مثل  األقل، على

 . ) رئوي إنصمام( الرئتین في  الدمویة   واألوعیة )العمیقة  الدمویة  األوردة  في  جلطة( الرجلین أوردة  في  الدمویة  الخثرات
 

 للتخثر  مضاد  العالجیة  الفصیلة
 

 الدواء إستعمال قبل .2
 

 :إستعمال الدواء إذاال یجوز 
 كنت  ً  6 الفقرة  في  المفصلة  الدواء، یحتویھا التي اإلضافیة المركبات  من واحد   لكل أو الفعالة  للمادة  ) ألیرجي(  حساسا
 ملحوظ  نشط  نزف  من تعاني كنت . 
 یسبب  كبدي  مرض من تعاني كنت   ً  . أنزفة  حدوث ولخطورة  التخثر في   إضطرابا
 أو  األمعاء  في  أو المعدة في  نشطة  قرحة : مثل  أنزفة، لحدوث زائدة خطورة   ذات طبیة  حالة من أو  إصابة  من تعاني كنت  

  نزف  مؤخراً، تحدث  الفقري  العمود  في  إصابة   أو دماغیة  إصابة نزف، لحدوث زائدة خطورة  ذو خبیث ورم   مؤخراً، حدثت
  أو  الدمویة  األوعیة أنوریزما وریدي،  شریاني عیب بوجودھا، الشك  أو  المريء  في  دوالي  مؤخراً، حدث  الجمجمة داخل 
 .الفقري العمود في  أو  الدماغ في  الدمویة باألوعیة ملحوظ خلل 

 العینین في   جراحیة عملیة  أو الفقري  العمود في  جراحیة  عملیة الدماغ، في  جراحیة  عملیة مؤخراً  إجتزت.  



Eliquis 2.5 and 5mg, PIL , Israel  CC 24 May 2021 
 
 

2020-0066490 
 
 

 روكسابان،اریڤ وارفارین،:  مثل ( الفمویة  التخثر  مضادات : مثل  للتخثر، مضادة أخرى  مستحضرات  تتناول كنت 
:  مثل( ھیپارین مشتقات ،)ریناپ لت د إنوكساپارین،: مثل(  الجزیئي الوزن  منخفض ھیپارین ،ھیپارین  ،)چاترانبی دا

  داخل  أو  الورید داخل قثطر تركیب  حال في  أو  ™لیكویسإ  بـ  العالج إلى  أو  عالج  من اإلنتقال حاالت عدا  ،)فونداپرینوكس
ً  إبقائھ أجل  فمن الشریان  .طریقھ عن ھیپارین إلعطاء   حاجة ھنالك مفتوحا

 
 :تحذیرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

 .قد یسبب ھذا الدواء تغیرات في فحوص الدم  •
 

 :، إحك للطبیب إذا™قبل العالج بإلیكویس
 كنت في فترة اإلرضاع.  •
 معالجاً بالدیلزة. كنت تعاني من مرض خطیر في الكلى أو كنت  •
الزائد لدى مرضى لدیھم تغییرات   كنت تعاني أو إذا عانیت في الماضي من خلل في األداء الوظیفي للكبد. یجب توخي الحذر  •

 في وظائف الكبد. 
ذلك إنخفاض في نشاط   كنت تعاني من حالة طبیة التي قد تزید من خطورة حدوث أنزفة، مثل: إضطراب نزفي، بما في  •

 .عالج دوائي دمویة، ضغط دم مرتفع خطیر غیر مسیطر علیھ بواسطة الصفیحات ال
 كلغ أو أقل من ذلك.  60سنة، إذا كان وزنك  75تجاوزت عمر  •
قریباً لموعد إعطاء الدواء.    )اآلالم  إلجراء تخدیر أو لتسكین(أو تلقیت حقنة إلى داخل العمود الفقري  )قثطر ( أُدخل لك أنبوب  •

 .إخراج القثطر  ساعات أو أكثر من لحظة 5یرشدك الطبیب بتناول الدواء بعد  س
 . اصطناعيكان لدیك صمام قلبي  •
 .الدمویة من الرئتین قرر طبیبك بأن ضغط دمك غیر مستقر أو أنھ ُمَخطط عالج آخر أو إجراء جراحي إلزالة الخثرة •
 .ألي دواء كنت حساساً ألي طعام أو   •
 چاالكتوز.  -  إمتصاص چلوكوز لكتاز أو من سوء   -  كنت تعاني من مشكلة خلقیة لعدم تحمل الچاالكتوز، من نقص بالپ  •
ذلك أن یطلب منك من قبل   كان من المفترض أن تجتاز عملیة جراحیة أو عالجاً الذي قد یسبب النزف. من الجائز وبسبب •

ً الطبیب بالتوقف عن العالج بالدواء لفتر  .فیما إذا كان العالج قد یسبب النزف، یجب إستشارة الطبیب ة قصیرة. إذا لم تكن واثقا
من خطورة حدوث خثرات   إضطراب في الجھاز المناعي الذي یزید(كنت تعاني من متالزمة أضداد الشحوم الفوسفوریة   •

 .. من الجائز أن یقرر طبیبك تغییر العالج) دمویة
 

 األدویة التفاعالت بین 
 

وإضافات غذائیة، إحك للطبیب، الصیدلي   إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدویة أخرى بما في ذلك أدویة بدون وصفة طبیة 
 :أو الممرضة باألخص إذا كنت تتناول یجب إبالغ الطبیب، الصیدلي أو للممرضة عن ذلك. 

 :من إحتمال حدوث نزف غیر مرغوب وأن تزید   ™إلیكویسقد تزید األدویة التالیة من تأثیر  •
o  وپوساكونازول  مثل: كیتوكونازول، إیتراكونازول، ڤوریكونازول (أدویة معینة التي تستعمل لعالج تلوث فطري( . 
o  أدویة معینة التي تستعمل لعالج متالزمة العوز المناعي المكتسب)HIV/ریتوناڤیر مثل: (  )أیدز ( . 
o  مثل: دیلتیازم(أدویة تستعمل لعالج إرتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب( . 
o  مثل: إینوكساپارین(أدویة إضافیة التي تستعمل لتقلیل تشكل الخثرات الدمویة( . 
o  سنة وتتناول أسپیرین  75عمر  أدویة مضادة لإللتھاب أو مسكنة لآلالم مثل: ناپروكسین أو أسپیرین خاصة إذا تجاوزت

 لخطورة زائدة لحدوث أنزفة.  فأنت معرض 
o أدویة مضادة لإلكتئاب من فصیلة مثبطات إنتقائیة إلعادة إمتصاص السیروتونین )SSRI (  أو مثبطات إلعادة إمتصاص

 ). SNRI( السیروتونین نورإیپینفرین
مثل:  (ل أو تلوثات أخرى  لعالج الس  في الدم وبالتالي قد تضعف من نجاعتھ: أدویة   ™إلیكویساألدویة التالیة قد تقلل من تركیز  •

 .St( ، ھیپیریكوم)مثل: فینیتوئین، فینوباربیتال وكاربامازیپین( ، أدویة لعالج الصرع أو اإلختالجات )مضاد حیوي - ریفامپین
John’s Wort (یُستعمل لعالج اإلكتئاب نبات طبي. 

 
 إستعمال الدواء والطعام 

 .یمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام
 

 واإلرضاع الحمل 
شك بأنك حامل أو تخططین   یجب إستشارة الطبیب قبل بدء العالج بأي دواء، وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو اإلرضاع، ھنالك

 .للحمل
 

في فترة الحمل. إذا أصبحت    إذا كنت ™إلیكویسعلى الحمل أو على الجنین غیر معروفة. ال یجوز إستعمال  ™إلیكویسإن تأثیرات 
 .إتصلي بطبیبك بشكل فوري حامالً أثناء فترة إستعمال الدواء،  
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 . ™إلیكویسإذا كنت في فترة اإلرضاع یجب إستشارة الطبیب، الصیدلي أو الممرضة قبل إستعمال 
ب التوقف عن اإلرضاع أو  إذا یج  ینتقل إلى حلیب األم. یوصیك الطاقم الطبي فیما ™إلیكویسمن غیر المعروف فیما إذا كان 

 .™إلیكویس  بـالتوقف/عدم بدء العالج  
 

 مھمة عن قسم من مركبات الدواء معلومات 
توجھ لطبیبك لتلقي   . إذا قیل لك من قبل طبیبك بأن لدیك عدم تحمل لسكریات معینة،(نوع من السكر)   كتوزیحتوي القرص على ال

 .إستشارة قبل تناول ھذا الدواء 
 من الصودیوم". ملغ) من الصودیوم في كل قرص، أي إنھ یعتبر "خالیا  23ملیمول ( 1یحتوي ھذا الدواء على أقل من 
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ً  الطبیب  تعلیمات حسب  المستحضر إستعمال یجب ً  تكن لم إذا  الصیدلي من أو الطبیب من اإلستیضاح علیك. دائما   بخصوص  واثقا
 .المستحضر تناول وطریقة الدوائیة  الجرعة 

 . فقط  الطبیب قبل  من یحددان العالج وطریقة الدوائیة  الجرعة  •
 . الماء  مع الدواء بلع یجب : التناول طریقة  •
  .™إلیكویسلـ  الممكنة اإلضافیة  التناول  طرق   حول  طبیبك  مع تحدث  الكامل  بشكلھ  القرص بلع علیك الصعب من كان إذا •

 .التناول قبل  حاالً  مھروس تفاح أو تفاح عصیر ماء، چلوكوز مع    5% الماء، مع  وخلطھ القرص  سحق  باإلمكان
 :للسحق تعلیمات

 . وِمدقّة   مھراس بواسطة القرص  إسحق  -
  الماء من )كبیرتین ملعقتین(  ملل 30  حوالي السائل من القلیل  مع واخلط  مناسب  وعاء  داخل إلى بحذر  المسحوق  كل  أنقل -

 .أعاله المذكورة األخرى السوائل  أحد مع أو
 . الخلیط إبلع -
  داخل  )ملل  30(  األخرى  السوائل  أحد مع أو الماء من  القلیل  مع القرص  لسحق  بھما استعنت التي والِمدقّة  المھراس  إغسل -

 .الغسل  سائل وابلع  الخلیط على احتوى  الذي  الوعاء
 

 .َمعدي  أنفي أنبوب  بواسطة  ™إلیكویس طبیبك  یعطیك قد الحاجة  عند
 
 .بھا الموصى  الدوائیة الجرعة  تجاوز  یجوز  ال
 
 :الورك أو   الركبة مفصل إلستبدال  إختیاریة  جراحیة  عملیة  بعد كبار  مرضى لدى الوریدیة  الجلطة  حوادث منع  بغیة  عالج •

  وقرص  الصباح  في  واحد  قرص مثالً،. الیوم  في مرتین ملغ 2.5 ™إلیكویس من  واحد قرص  ھي بھا الموصى  الدوائیة  الجرعة 
 .للعالج  األمثل التأثیر على الحصول  أجل من وذلك  یوم،  كل محددة أوقات في  الدواء تناول  حاول . المساء في   إضافي

  ذلك لك قیل   إذا إال  الدواء  تناول عن التوقف  یجوز  ال . الجراحیة  العملیة  بعد ساعة 24-12  یقارب ما  الدواء بتناول البدء  یجب
 .الطبیب قبل من
ً   38-32 ھي اإلعتیادیة العالج مدة ً  14-10 أو الورك،  في  جراحیة  عملیة بعد یوما  .الركبة في  جراحیة  عملیة بعد یوما

  وعامل   ) القلب صمامات في  لیس ا ھؤمنش  الذي ( أذیني رجفان  لدیھم بالغین  مرضى  لدى  واإلنصمامات  السكتة لمنع   عالج •
  قصور سكري، مرتفع، دم  ضغط  فوق، وما   سنة  75 عمر سابق،  عابر  إقفاري  حادث  أو  سكتة: مثل األقل، على  واحد   خطورة

 :عرضي   قلبي
 .الیوم في مرتین ملغ  5 ™إلیكویس من  واحد قرص  ھي بھا الموصى  الدوائیة  الجرعة 
 :إذا  الیوم، في  مرتین ملغ 2.5 لـ  بھا الموصى  الدوائیة الجرعة تُخفض

 .للكلى  الوظیفي األداء في  شدید  إنخفاض من تعاني كنت -
 :األقل   على التالیة المعاییر من إثنْین تحقُق -

 . )دیسیلیتر/ملغ 1.5 ≥  المصل  في كریاتینین قیمة(  متدني كلوي  وظیفي  أداء إلى الدم  فحوصات تشیر
ً  أو  سنة  80 عمرك  .السن في أكثر متقدما
 .ذلك  من أقل  أو كغ 60 وزنك

.  المساء  في إضافي وقرص الصباح  في   واحد قرص  مثالً،. الیوم  في مرتین واحد قرص  ھي بھا الموصى  الدوائیة  الجرعة 
 .للعالج  األمثل التأثیر على  الحصول  أجل  من وذلك  یوم، كل  محددة  أوقات  في  الدواء  تناول  حاول 
 .بالعالج إلستمرارك الزمنیة الفترة طبیبك یقرر

 
 :الرئتین في  الدمویة واألوعیة   الرجلین  أوردة  في  الدمویة الخثرات   عالج •

  الصباح  في  قرصان:  مثالً  األولى، أیام 7 لمدة  الیوم  في مرتین ملغ 5 ™إلیكویس من قرصان ھي بھا الموصى  الدوائیة  الجرعة 
 .المساء  في  وقرصان 
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  :ًمثال الیوم، في مرتین ملغ  5 ™إلیكویس من واحد   قرص ھي بھا الموصى  الدوائیة الجرعة  األولى،  العالج  أیام 7 مرور بعد
  على الحصول  أجل من یوم، كل  محددة  أوقات  في  الدواء تناول  حاول . المساء في   إضافي وقرص  الصباح  في  واحد  قرص 
 . للعالج األمثل التأثیر

 
 :العالج  من  أشھر 6 إتمام  بعد   دمویة خثرات  حدوث تكرر  منع •

 .الیوم  في مرتین ملغ 2.5 ™إلیكویس من  واحد  قرص ھي بھا الموصى  الدوائیة  الجرعة 
  على  الحصول أجل  من یوم، كل  محددة  أوقات  في  الدواء  تناول  حاول . المساء في  إضافي وقرص الصباح  في  واحد   قرص مثال،ً

 .للعالج األمثل التأثیر
 .العالج  إلستمرار الزمنیة الفترة  بخصوص طبیبك یقرر
 :تتلقاه الذي للتخثر المضاد بالعالج  التالیة التغییرات بخصوص  تعلیمات إصدار طبیبك  شأن من

 :للتخثر مضادة  أخرى  بمستحضرات  عالج إلى  ™لیكویسإ بـ  عالج من اإلنتقال -
  التالیة الدوائیة الجرعة وقت  في  )ھیپارین: مثل ( للتخثر  مضاد  آخر  بمستحضر  العالج  وبدء  ™إلیكویس تناول  عن التوقف  یجب

 . تتناولھ  كنت الذي  ™إلیكویس من
 :™لیكویس إ  بـ العالج  إلى للتخثر مضاد آخر بمستحضر عالج من اإلنتقال -

  للمستحضر  التالیة الدوائیة الجرعة وقت  في   ™لیكویسإ  بـ العالج  وبدء  للتخثر المضاد  بالمستحضر العالج  عن التوقف  یجب
ً  اإلستمرار  یجب  والحقاً،. تتناولھ كنت الذي للتخثر المضاد  .بھا الموصى  الدوائیة للجرعة  وفقا

 : ™لیكویسإ  بـ  عالج إلى  ) وارفارین: مثل ( K لڤیتامین مضادة بمستحضرات  عالج من اإلنتقال -
  بدء موعد بخصوص وإرشادك   الدم فحوصات  إجراء الطبیب على یتوجب . K ڤیتامین  بمضادات  العالج  عن التوقف  یجب

 . ™إلیكویسب  العالج
 : )وارفارین: مثل( K لڤیتامین مضادة  بمستحضرات العالج إلى ™إلیكویسب    العالج من اإلنتقال -

  یومین لمدة ™إلیكویس تناول مواصلة یجب  ،)وارفارین:  مثل ( K لڤیتامین مضادة بمستحضرات العالج ببدء طبیبك أرشدك  إذا
  الدم  فحوصات  إجراء الطبیب على  یتوجب. K ڤیتامین  مضاد من األولى  الدوائیة  الجرعة تناول بعد األقل  على إضافیین
 . ™إلیكویس بـ العالج إنتھاء موعد  بخصوص وإرشادك

 ومتابعة  فحوصات 
 .الكبد وظائف  فحص   إلجراء الطبیب یوجھك الدواء  إستعمال بدء  قبل
  وأحضر  المستشفى في  الطوارئ  لغرفة أو  للطبیب  حاالً  توجھ  الدواء، من  بالخطأ  طفل  بلع إذا  أو  مفرطة  دوائیة   جرعة تناولت إذا

 .نزف  لحدوث  مفرطة  دوائیة جرعة   تسبب قد . معك الدواء  علبة
 .جراحیة عملیة  أو الدم نقل  إلجراء تحتاج  أن الجائز  من نزف  حدوث  حال  في
  الوقت  في  التالیة  الدوائیة الجرعة  وتناول بذلك تذكرك حال   دوائیة جرعة تناول  یجب المحدد، الوقت في  الدواء ھذا  تناول نسیت  إذا

 .بھا الموصى الدوائیة للجرعة وفقا  روتیني بشكل  اإلستمرار ثم  ومن. اإلعتیادي
ً  تكن لم إذا   أو  الصیدلي  الطبیب، إستشارة  علیك واحدة  دوائیة جرعة من أكثر  فوت  حال في  أو  التصرف  كیفیة بخصوص واثقا

 .الممرضة 
 

 .الطبیب  توصیة  حسب  العالج على المواظبة  یجب
 
 .الصحیة  حالتك  على تحسن  طرأ   ولو  حتى الصیدلي،  أو  الطبیب  إستشارة  بدون  بالدواء العالج عن التوقف  یجوز  ال
 .دمویة خثرات تطور من تعاني قد  ینبغي،  مما أبكر  الدواء  تناول عن   توقفت إذا
 

تتناول فیھا دواء. ضع النظارات   في كل مرة ال تتناول األدویة في العتمة! یجب تشخیص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي 
 . الطبیة إذا لزم األمر ذلك

 .إذا توفرت لدیك أسئلة إضافیة حول إستعمال الدواء، استشر الطبیب، الصیدلي أو الممرضة 
 

 الجانبیة األعراض .4
ً  یسبب قد  ™إلیكویس إستعمال إن دواء، بكل كما  .المستعملین بعض عند جانبیة  أعراضا
ً  تعاني أال  الجائز من الجانبیة، األعراض قائمة  من تندھش ال   إستطباب  من تختلف أن یمكن وشیوعھا  الجانبیة األعراض. منھا أیا

ً  مفصلة  وھي وآخر  ً  األكثر الجانبي العرض. إستطباب  كل  بخصوص  الحقا   خطراً   یشكل قد  الذي النزف، ھو  ™إليكويسلـ  شیوعا
 .للطبیب فوریة  مراجعة یتطلب  والذي  الحیاة على

 
  إختیاریة جراحیة  عملیة بعد  كبار  مرضى لدى  الوریدیة الجلطة  حوادث  منع  لعالج   ™إلیكویس  إلعطاء الممیزة   جانبیة أعراض
 :الورك  أو الركبة   مفصل إلستبدال 



Eliquis 2.5 and 5mg, PIL , Israel  CC 24 May 2021 
 
 

2020-0066490 
 
 

 : )أشخاص  10 بین  من 1 حتى  لدى تظھر  أن شأنھا  من( شائعة   جانبیة أعراض
 . وشحوب إرھاق  إلى  یؤدي قد  الذي  الدم  فقر •
 . وإنتفاخ كدمات یشمل الذي نزف •
 . )بوعكة  الشعور( غثیان •

 : )شخص  100  بین من 1 حتى  لدى  تظھر أن  شأنھا  من (  شائعة غیر   جانبیة أعراض
 . ) التخثر على  یؤثر قد(  دمك  في  الدمویة الصفیحات  عدد في  إنخفاض •
.  الحقن مكان من أو الجرح  من سوائل أو  دم  إفراز وإنتفاخ، كدمات  ذلك  في  بما جراحیة، عملیات  إثر نزف : یشمل الذي نزف •

 .المھبل من نزف  رعاف، البول،  في  دم  البراز،  في  فاتح/أحمر  بلون  دم ظھور أو  المعي في  المعدة، في  نزف
 .النبض تسارع إلى  أو  باإلغماء الشعور  إلى  یؤدي قد  الذي الدم ضغط في  إنخفاض •
 البیلیروبین إرتفاع الكبد، إنزیمات في  إرتفاع  الكبد، لوظائف شاذة نتائج: تُظھر  أن الجائز  من التي الدم  فحوصات في  تغیرات •

 .والعینین الجلد  بإصفرار  یتجلى الذي حمراء دم خالیا تفكك نتاج
 .حكة •

 :) شخص   1000 بین  من  1 حتى لدى  تظھر قد (  نادرة  جانبیة أعراض
  الحنجرة  في  أو /و  اللسان في  الفم،  في الشفتین، في الوجھ،  في  إنتفاخ إلى  یؤدي قد الذي )حساسیة  فرط (  تحسسي  فعل رد •

 .األعراض ھذه  إحدى من تقاسي كنت  إذا  للطبیب  حاالً  التوجھ  یجب . التنفس في  وصعوبات 
 .الشعر تساقط  الشرج، فتحة   من نزف  دموي، وسعال اللثة  من نزف العین، في  نزف  العضل،  داخل إلى  نزف •

 : )المتوفرة  المعلومات من  الشیوع تقییم   یمكن  ال(  معروف غیر  شیوعھا   جانبیة أعراض
  تجویف  في  نزف  الفم،  في  نزف الحنجرة، في أو الرئتین في نزف  الفقري، العمود في  نزف دماغي، نزف : یشمل الذي نزف •

 .البول أو البراز في  دم وجود  تبین التي فحوص  البواسیر، من نزف  البطن، تجویف  خلف الموجود  الحیز داخل نزف  أو  البطن
  ىحمام() بقعة مركزیة داكنة محاطة بمساحة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الحواشي( قد یسبب بثور تبدو مثل أھداف صغیرة جلدي طفح •

 . erythema multiforme) األشكال ةمتعدد
 

  لیس  اھ ؤمنش( أذیني   رجفان لدیھم   كبار مرضى  لدى واإلنصمامات   السكتة منع  لعالج   ™إلیكویس  إلعطاء الممیزة   جانبیة أعراض
 :األقل على  إضافي   واحد خطورة  وعامل ) القلب صمامات  في

 : )أشخاص  10 بین من  1 حتى  تظھر لدى أن شأنھا  من( شائعة   جانبیة أعراض
  من نزف  رعاف،  البول، في  دم  الشرج، فتحة   في  نزف المعي، في  أو المعدة في  نزف  العینین،  في  نزف : یشمل الذي نزف •

 . وإنتفاخ كدمات  اللثة،
 . شحوب  أو  إرھاق  إلى  یؤدي قد  الذي  دم  فقر •
 . النبضرع التس أو  بإغماء الشعور  إلى یؤدي قد  الذي الدم  ضغط إنخفاض •
 ) بوعكة  الشعور( غثیان •
 ). GGT(  ترانسفیراز چلوتامیل   چاما  في  إرتفاع تبین أن الجائز من التي الدم  فحوص •
 

 : )شخص  100  بین من 1 حتى  لدى  تظھر أن  شأنھا  من (  شائعة غیر   جانبیة أعراض
  نزف  البطن، تجویف لداخل نزف  دموي،  سعال  الفم، من نزف  الفقري،  العمود  في  نزف  الدماغ، في  نزف : یشمل الذي نزف •

  من سوائل   أو دم إفراز وإنتفاخ،  كدمات ذلك  في بما  جراحیة،   عملیات إثر  نزف البراز،  في  أحمر/اللون فاتح  دم المھبل، من
 .البول في  أو البراز في  دم تبین التي فحوصات  البواسیر، من نزف الحقن، مكان من أو  الجرح 

 . ) التخثر على  یؤثر قد(  دمك  في  الدمویة الصفیحات  عدد في  إنخفاض •
 البیلیروبین إرتفاع الكبد، إنزیمات في  إرتفاع  الكبد، وظائف نتائج في  شذوذ: تبین أن الجائز من التي  الدم فحوص  في  راتتغی  •

 .والعینین الجلد  بإصفرار  یتجلى والذي حمراء  دم خالیا لتفكك ناتج
 . جلدي طفح •
 . حكة •
 . الشعر  تساقط  •
  الحنجرة  في  أو /و  اللسان في  الفم،  في الشفتین، في الوجھ،  في  إنتفاخ إلى  یؤدي قد الذي )حساسیة  فرط (  تحسسي  فعل رد •

 .األعراض ھذه  إحدى من تقاسي كنت  إذا  للطبیب  حاالً  التوجھ  یجب . التنفس في  وصعوبات 
 ): شخص  1000 بین  من 1 حتى  لدى تظھر  أن شأنھا   من(  نادرة  جانبیة أعراض

 . العضل داخل  نزف البطن، تجویف خلف الموجودة  الفجوة   في  نزف الحنجرة،  في   أو الرئتین في  نزف •
 

 ):شخص  10,000 من بین  1من شأنھا أن تظھر لدى حتى (  أعراض جانبیة نادرة للغایة
 ىحمام() بقعة مركزیة داكنة محاطة بمساحة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الحواشي( طفح في الجلد قد یسبب بثور تبدو مثل أھداف صغیرة •

 . erythema multiforme) األشكال ةمتعدد
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  أو  الرجلین  أوردة في دمویة  خثرات حدوث  تكرر لمنع أو  لعالج ™إلیكویس تتناول  كنت  إذا  معروفة ھي  التالیة  الجانبیة  األعراض 
 :الرئتین في  الدمویة األوعیة  في

 :)أشخاص  10 بین  من 1 حتى  لدى تظھر  أن شأنھا  من( شائعة   جانبیة أعراض
  فتحة  في  ونزف  المعي في  نزف  البطن، في  نزف وإنتفاخ، كدمات  البول،  في  دم  اللثة، من نزف  رعاف، : یشمل الذي نزف •

 . المھبل من نزف  الفم،  في  نزف الشرج،
 . شحوب  أو  إرھاق  إلى  یؤدي قد  الذي  دم  فقر •
 . )التخثر على  یؤثر قد (  لدیك الدمویة الصفیحات  عدد في  إنخفاض •
 . )بوعكة  الشعور( غثیان •
 . جلدي طفح •
 ). ALT( أمینوترانسفیراز أالنین أو ) GGT(  ترانسفیراز چلوتامیل چاما  في إرتفاعا  تبین أن الجائز من التي دم  فحوص •

 : )شخص  100  بین من 1 حتى  لدى  تظھر أن  شأنھا  من (  شائعة غیر   جانبیة أعراض
 .النبضرع التس أو  بإغماء الشعور  إلى یؤدي قد الذي  منخفض  دم ضغط  •
  في دم تبین التي فحوص  البراز،  في  فاتح/أحمر  بلون دم دموي،  سعال أو الفم في  نزف  العینین،  في  نزف : یشمل الذي نزف •

  مكان من أو  الجرح  من سوائل أو  دم  إفراز وإنتفاخ، كدمات  ذلك  في  بما جراحیة، عملیات جراء  نزف  البول،  في  أو  البراز
 .العضل  لداخل  نزف البواسیر، من نزف  الحقن،

 . حكة •
 .الشعر  تساقط  •
  الحنجرة  في  أو /و  اللسان في  الفم،  في الشفتین، في الوجھ،  في  إنتفاخ إلى  یؤدي قد الذي )حساسیة  فرط (  تحسسي  فعل رد •

 . األعراض تلك  إحدى من تقاسي كنت  إذا  للطبیب  حاالً  التوجھ  یجب . التنفس في  وصعوبات 
  ناتج البیلیروبین في  إرتفاع الكبد، إنزیمات  في إرتفاع الكبد، وظائف  في  شذوذ: تبیّن أن الجائز من التي  الدم فحوص  في  تغیرات •

 .والعینین الجلد  بإصفرار یتجلى الذي الحمراء الدم خالیا تفكك
 : )شخص  1000 بین  من 1 حتى  لدى تظھر  أن شأنھا   من(  نادرة  جانبیة أعراض

 .الرئتین في  نزف  الفقري،  العمود  في  أو الدماغ في  نزف : یشمل الذي نزف •
 : )المتوفرة  المعلومات من  الشیوع تقییم   یمكن  ال(  معروف غیر  شیوعھا   جانبیة أعراض

 البطن  تجویف خلف  الموجود الحیز لداخل  نزف  أو  البطن تجویف لداخل نزف : یشمل الذي نزف •
 ىحمام() الحواشيبقعة مركزیة داكنة محاطة بمساحة شاحبة، مع حلقة داكنة حول ( طفح في الجلد قد یسبب بثور تبدو مثل أھداف صغیرة •

 . erythema multiforme) األشكال ةمتعدد
 

یذكر في ھذه النشرة، علیك   إذا ظھر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى األعراض الجانبیة، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم 
 .إستشارة الطبیب 

 
  "دوائي  عالج  عقب جانبیة  أعراض عن تبلیغ" الرابط  على الضغط  بواسطة الصحة لوزارة  جانبیة  أعراض عن التبلیغ باإلمكان
 عن للتبلیغ المباشر النموذج  إلى یوجھك الذي ) www.health.gov.il(  الصحة وزارة لموقع الرئیسیة  الصفحة على الموجود 
 :الرابط تصفح طریق   عن أو  جانبیة، أعراض

https://sideeffects.health.gov.il 
 

 الدواء؟  تخزین كیفیة .5
  الرضع، أو /و  األطفال  رؤیة ومجال  أیدي  متناول عن بعیدا مغلق مكان في  آخر دواء وكل  الدواء  ھذا حفظ  یجب ! التسمم تجنب •

 . الطبیب من  صریحة  تعلیمات بدون  التقیؤ تسبب ال . بالتسمم إصابتھم لتفادي  وذلك
  إنقضاء تاریخ یشیر. العلبة ظھر   على یظھر  الذي) exp. date( الصالحیة  تاریخ إنقضاء  بعد الدواء  إستعمال  یجوز  ال •

 .الشھر  نفس  من األخیر  الیوم  إلى الصالحیة 
 .األصلیة العلبة  في  خزن.  مئویة  درجة 30 دون حرارة بدرجة  التخزین یجب  التخزین: شروط  •
 

 إضافیة معلومات .6
ً  الفعالة للمادة  باإلضافة  الدواء یحتوي •  :أیضا

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. 

 :على یحتوي ملغ 2.5 بعیار مطلي  قرص  كل
 .صودیوم ملغ  0.08 و زكتوال ملغ 51.4 

https://sideeffects.health.gov.il/
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 :ملغ یحتوي على 5كل قرص مطلي بعیار 
 .صودیوم  ملغ 0.16 و  ز كتوملغ ال 102.9

  الثاني الجانب  وعلى ،"893" واحد   جانب على كتب.  أصفر بلون بفیلم مطليملم)  5.95(قطره   مستدیر قرص   -  ملغ 2.5 •
"2½ ." 

  وعلى  ،"894"  واحد جانب  على  كتب. وردي  بلون بفیلم مطلي  ملم)  5.16 ملم *  9.73(قطره   بیضوي قرص -  ملغ 5 •
 ". 5" الثاني الجانب

 
 . 46725 پیتواح لیاسھرت  ،9 شنكر  شارع  ، .ض. م اسرائیل فارماسڤتیكا فایزر : وعنوانھ  اإلمتیاز  صاحب 

 
 : الصحة وزارة   في الحكومي األدویة سجل   في الدواء ل ی سجت أرقام 

 148.31.33496: ملغ 2.5 ™إلیكویس
 149.25.33844: ملغ  5 ™إلیكویس

 
 .الجنسین لكال مخصص   الدواء  فإن ذلك،  من الرغم على . المذكر بصیغة النشرة ھذه  صیاغة  تمت القراءة،  وتھوین سھولة  أجل  من

 
   .الصحة  وزارة تعلیمات  وفق  06/2021تم تحدیثھا في 


