
High-Risk Medicines

APIXABAN (ELIQUIS®) 

معلومات للمرضى وعائالتهم ومقّدمي الرعاية لهم

ماذا أفعل إذا نسيت أخذ قرص؟ 
خذ القرص التايل بأرسع وقت بعد أن تتذكر، ثم تابع أخذ 

APIXABAN كاملعتاد. 

إذا تذكرت نسيان أخذ القرص عند اقرتاب موعد أخذ قرصك 
التايل، فال تأخذ أقراصاً إضافية لتعّوض عن القرص املنيس. 

إذا فاتك أكرث من قرص، أو إذا مل تكن متأكداً مام يجب أن تفعله 
فراجع طبيبك أو الصيديل عىل الفور. 

ينبغي قراءة نرشة املعلومات الخاصة باملرىض هذه إىل جانب 
 املعلومات الدوائية للمستهلك الخاصة

 بـ APIXABAN (Eliquis®) واملتوفرة عىل املوقع:
http://bit.ly/1XgCFIm

يساعد APIXABAN عىل منع تشكُّل الجلطات الدموية. 

عليك إخبار طبيبك أو الصيديل إذا كنت تأخذ أية أدوية أخرى، 
مبا يف ذلك أية أقراص فيتامني أو معادن أو مكّمالت عشبية أو 

أدوية تُباع بدون وصفة طبية من الصيدليات أو السوبرماركات 
أو محالت األغذية الصحية.  

ويُنصح بأن تحمل معك قامئة حديثة بجميع األدوية التي 
تأخذها، كام يُنصح بأن تضع يف معصمك سواراً يحمل هويتك 

ونوع مرضك. 

املرض والعالجات الطبية وعالجات األسنان
أخرْب املسعفني وموظفي أي مستشفى تدخله عند تعرّضك 
لحادث أو إصابتك مبرض أنك تأخذ APIXABAN. وأخرب 

أي طبيب صحة أو أسنان أنك تأخذ APIXABAN قبل أي 
إجراء عالجي لك (مبا فيه العمليات يف املستشفى أو اإلجراءات 

العالجية البسيطة يف عيادة الطبيب العام أو طبيب األسنان). 

ال تتوقف عن أخذ APIXABAN إال مبعرفة طبيبك. 

كيف آخذ APIXABAN؟ 
ابلع القرص بكامله. بإمكانك أخذه مع الطعام أو بدون طعام. 

ميكن أن يقوم الصيديل بوضع أقراص APIXABAN يف علبة 
 Webster Pak® تساعد عىل تحديد الجرعات املطلوبة، كعلبة

مثالً. 

كيف أحتفظ بـAPIXABAN؟ 
ينبغي االحتفاظ باألقراص يف مكان معتدل الربودة وجاف وتبقى 
فيه الحرارة دون 30 درجة مئوية. واحتفظ بجميع األدوية بعيداً 

عن متناول األطفال.  

ARABIC

 APIXABAN (Eliquis®) أقراص
2,5 ملغ )عىل الجهة األمامية والخلفية(

APIXABAN (Eliquis®) أقراص 5 ملغ 
)عىل الجهة األمامية والخلفية(

ال حجم فعيل لألقراص
MIMS Australia الصور بإذن من
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APIXABAN التأثريات الجانبية لـ
النزف هو التأثري الجانبي الرئييس لـ APIXABAN. لخفض 

احتامل حصول نزف، خذ دواءك كام وصفه لك الطبيب متاماً. 

اتصل بطبيبك عىل الفور، أو توّجه إىل قسم الطوارئ يف أقرب 
مستشفى إليك إذا عانيت أو الحظت أي من الحاالت التالية:

نزف من األنف �

احمرار أو دكونة يف البول �

سعال مصحوب بدم �

تقيّؤ (استفراغ) داكن اللون أو ملطّخ بدم �

احمرار أو دكونة (كالقطران) يف الرباز  �

 نزف زائد عن حّده، أو نزف يدوم أطول من املعتاد �

 ظهور بقع زرقاء يف الجسم ال تفسري لها، أو ازيداد  �
حجم بقع زرقاء بدون سبب. 

وجع رأس شديد أو دوخة شديدة �

 إذا كان النزف شديداً، إذهب مبارشة إىل 

 قسم الطورائ يف أقرب مستشفى وأخربهم 

APIXABAN بأنك تأخذ

قد تشمل التأثريات الجانبية األخرى لـ APIXABAN ما ييل:

حرقة، عرس هضم عند البلع �

غثيان، تقيّؤ، إسهال، وجع بطن �

دوخة، ضيق يف التنّفس �

ارتفاع يف الحرارة �

اصفرار يف الجلد و/أو العينني (يرقان).  �

أخرب طبيبك إذا عانيت من أي من هذه األعراض أو من أية 
أعراض ُمدرجة يف “املعلومات الدوائية للمستهلك” وكانت 

األعراض تثري قلقك. 

ما هي الفحوصات التي أحتاج إليها؟ 
من الرضوري أن تفحص دمك مرة يف السنة عىل األقل للتأكد من 

أنك تأخذ الجرعة املناسبة لك ولتجنُّب حصول تأثريات جانبية 
غري مستحبّة. 

ماذا أفعل إذا وقعت أو ألحقت األذى بنفيس؟ 
قد تنزف أكرث من املعتاد خالل أخذك لـ APIXABAN. اخرب 

طبيبك إذا وقعت أو ألحقت أذى برأسك أو جسمك، حتى ولو مل 
تكن هناك عالمات عىل وجود إصابة. 

الحمل أو اإلرضاع من الثدي
يجب عدم أخذ APIXABAN خالل الحمل أو اإلرضاع من 

الثدي. إذا كنت تخططني للحمل أو تظنني بأنك حامل فأخربي 
طبيبك بذلك يف أرسع وقت. 
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APIXABAN إرشادات عن أخذ

>Place Patient Sticker Here<

اطلب من طبيبك أو الصيديل ملء املعلومات الهامة التالية 
.APIXABAN عن طريقة أخذ

الجرعة:

 متى يجب أخذه:

 مدة أخذه: 

املوعد التايل ملراجعة الطبيب: 

http://bit.ly/1XgCFIm

