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Apixaban
pronunțat ca (a pix' a ban)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Dacă aveți fibrilație atrială (o afecțiune în care inima bate neregulat, crescând șansa formării de cheaguri în organism și posibil să 

provoace accidente vasculare cerebrale) și luați apixaban pentru a ajuta la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale sau a 

cheagurilor de sânge grave, aveți un risc mai mare de apariție. suferind un accident vascular cerebral după ce încetați să luați acest 

medicament. Nu încetați să luați apixaban fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Continuați să luați apixaban chiar dacă vă 

simțiți bine. Asigurați-vă că vă completați rețeta înainte de a rămâne fără medicamente, astfel încât să nu pierdeți nicio doză de 

apixaban. Dacă trebuie să încetați să luați apixaban, medicul dumneavoastră vă poate prescrie un alt anticoagulant („diluant de 

sânge”) pentru a ajuta la prevenirea formării unui cheag de sânge și a vă determina să aveți un accident vascular cerebral.

Dacă aveți anestezie epidurală sau rahidiană sau o puncție spinală în timp ce luați un „diluant de sânge”, cum ar fi apixaban, 

sunteți expus riscului de a avea un cheag de sânge în sau în jurul coloanei vertebrale, care ar putea provoca paralizia. 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți un cateter epidural care a rămas în corpul dumneavoastră sau dacă aveți sau 

ați avut vreodată puncții repetate epidurale sau coloanei vertebrale, deformare a coloanei vertebrale sau intervenții 

chirurgicale ale coloanei vertebrale. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați oricare dintre următoarele: 

anagrelidă (Agrylin); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin, 

altele), indometacin (Indocin, Tivorbex), ketoprofen și naproxen (Aleve, Anaprox, altele); cilostazol (Pletal); clopidogrel 

(Plavix); dipiridamol (Persantine); eptifibatidă (Integrilin); heparină; prasugrel (Eficient); ticagrelor (Brilinta); ticlopidină; 

tirofiban (Aggrastat) și warfarină (Coumadin, Jantoven). Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă 

imediat medicului dumneavoastră: slăbiciune musculară (în special la picioare și picioare), amorțeală sau furnicături (în 

special la picioare) sau pierderea controlului asupra intestinelor sau vezicii urinare.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu apixaban și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile 

și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web 

al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua apixaban.
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de ce este prescris acest medicament?

Apixaban este utilizat pentru a ajuta la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale sau a cheagurilor de sânge la persoanele care au 

fibrilație atrială (o afecțiune în care inima bate neregulat, crescând șansa formării de cheaguri în organism și posibil să provoace accidente 

vasculare cerebrale) care nu este cauzată de boala valvulară a inimii. Apixaban este, de asemenea, utilizat pentru a preveni tromboza 

venoasă profundă (TVP; un cheag de sânge, de obicei la nivelul piciorului) și embolia pulmonară (PE; un cheag de sânge în plămâni) la 

persoanele care au o intervenție chirurgicală de înlocuire a șoldului sau a genunchiului. Apixaban este, de asemenea, utilizat pentru a 

trata TVP și EP și poate fi continuat pentru a preveni reapariția DVT și EP după terminarea tratamentului inițial. Apixaban face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite inhibitori ai factorului Xa. Acționează prin blocarea acțiunii unei anumite substanțe naturale care ajută la 

formarea cheagurilor de sânge.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Apixaban vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente de două ori pe zi. Când apixaban este luat 

pentru a preveni TVP și EP după o intervenție chirurgicală de înlocuire a șoldului sau a genunchiului, prima doză trebuie luată la cel puțin 

12 până la 24 de ore după intervenție chirurgicală. Apixaban se administrează de obicei timp de 35 de zile după o intervenție chirurgicală 

de înlocuire a șoldului și timp de 12 zile după o intervenție chirurgicală de înlocuire a genunchiului. Luați apixaban aproximativ la aceeași 

oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe 

care nu o înțelegeți. Luați apixaban exact așa cum este recomandat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris 

de medicul dumneavoastră.

Dacă nu puteți înghiți comprimatele, le puteți zdrobi și amesteca cu apă, suc de mere sau sos de mere. Înghițiți amestecul imediat 

după ce îl pregătiți. Apixaban poate fi administrat și în anumite tipuri de tuburi de alimentare. Adresați-vă medicului 

dumneavoastră dacă ar trebui să luați acest medicament în tubul de alimentare. Urmați cu atenție instrucțiunile medicului 

dumneavoastră.

Continuați să luați apixaban chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați apixaban fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă 

încetați să luați apixaban, riscul de apariție a unui cheag de sânge poate crește.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua apixaban,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la apixaban, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de apixaban. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție 
medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare 
dintre următoarele: carbamazepină (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); claritromicină (Biaxin, în 
Prevpac); itraconazol (Onmel, Sporanox); ketoconazol (Nizoral); fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifampin 
(Rifadin, Rimactane, în Rifadin, în Rifater); ritonavir (Norvir, în Kaletra); inhibitori selectivi ai recaptării 
serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), fluoxetină (Prozac, Sarafem, Selfemra, în Symbyax), 
fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); și serotonina și
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inhibitori ai recaptării norepinefrinei (SNRI), cum ar fi duloxetina (Cymbalta), desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), milnacipran 
(Fetzima, Savella) și venlafaxina (Effexor). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 
medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de 
asemenea, cu apixaban, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, 
chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

trebuie să știți că apixaban poate interacționa cu anumite medicamente care pot fi utilizate pentru a vă trata dacă aveți un 
accident vascular cerebral sau altă urgență medicală. În caz de urgență, dumneavoastră sau un membru al familiei trebuie să 
spuneți medicului sau personalului de la camera de urgență care vă tratează că luați apixaban.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o valvă cardiacă artificială sau dacă aveți sângerări abundente în orice parte 
a corpului care nu pot fi oprite. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați apixaban.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată orice tip de problemă de sângerare, sindrom antifosfolipidic (APS; o 

afecțiune care provoacă cheaguri de sânge) sau boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați apixaban, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați apixaban. 

Medicul dumneavoastră vă poate spune să încetați să luați apixaban înainte de operație sau procedură. Dacă trebuie să încetați să luați 

apixaban deoarece aveți o intervenție chirurgicală, medicul dumneavoastră vă poate prescrie un alt medicament pentru a preveni formarea 

cheagurilor de sânge în acest timp. Medicul dumneavoastră vă va spune când trebuie să începeți să luați din nou apixaban după intervenția 

chirurgicală. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție.

Sună-ți imediat medicul dacă cazi sau te răni, mai ales dacă te lovești la cap. Este posibil ca medicul dumneavoastră să 
aibă nevoie să vă verifice.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

sângerare a gingiilor

sângerări nazale

sângerare vaginală abundentă

urină roșie, roz sau maro

scaune roșii sau negre, gudronate

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea
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umflare sau dureri articulare

durere de cap

eczemă

durere în piept sau constrângere

umflarea feței sau a limbii

probleme de respirație

respiraţie şuierătoare

senzație de amețeală sau de leșin

Apixaban previne coagularea normală a sângelui, așa că poate dura mai mult decât de obicei pentru a opri sângerarea dacă sunteți tăiat 

sau rănit. Acest medicament vă poate face, de asemenea, să vă vânătăi sau să sângereți mai ușor. Adresați-vă imediat medicului 

dumneavoastră dacă sângerarea sau vânătăile sunt neobișnuite, severe sau nu pot fi controlate.

Apixaban poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly 
pill minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young 
children can open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and 
immediately place the medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and 
reach. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at 
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help] . If the victim has collapsed, had a 
seizure, has trouble breathing, or can't be awakened, immediately call emergency services at 911.
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Simptomele supradozajului pot include următoarele:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

urină roșie, maro sau roz

scaune roșii sau negre, gudronate

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Eliquis®

Ultima revizuire - 15.06.2020

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613032.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

