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ابيكسابان
)حظر'بيكسل (باسم تنطق

هام:تحذير

في الجلطات تكوين فرصة من يزيد مما منتظم ، غير بشكل القلب فيها ينبض حالة (األذيني الرجفان من تعاني كنت إذا

الدم جلطات أو الدماغية السكتات منع في للمساعدة أبيكسابان تتناول وكنت  )الدماغيةالسكتات يسبب وربما الجسم ،

أبيكسابان تناول عن تتوقف ال الدواء. هذا تناول عن التوقف بعد دماغية بسكتة اإلصابة لإلصابة عرضة أكثر فأنت الخطيرة ،

نفاد قبل الطبية الوصفة ملء إعادة من تأكد جيداً. تشعر كنت لو حتى أبيكسابان تناول في استمر طبيبك. مع التحدث دون

طبيبك لك يصف فقد أبيكسابان ، تناول عن التوقف إلى بحاجة كنت إذا أبيكسابان. من جرعات أي تفوتك ال حتى الدواء

دماغية.بسكتة إصابتك في والتسبب دموية جلطة تشكل منع في للمساعدة  )''الدم مميع  (``للتخثر آخر مضاداً

مثل  "الدممخفف "تناول أثناء الفقري العمود في ثقب أو الفقري العمود في تخدير أو الجافية فوق تخدير لديك كان إذا

أخبر بالشلل. إصابتك في يتسبب قد مما حوله أو الفقري العمود في دموية جلطة تكوين لخطر معرض فأنت أبيكسابان ،

فوق لثقب تعرضت أن لك سبق أو تعرضت أن سبق أو جسمك في تركت الجافية فوق قسطرة لديك كان إذا طبيبك

كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر الفقري. العمود في جراحة أو الفقري العمود في تشوهاً أو متكرراً الفقري العمود أو الجافية

مثل  )الستيرويديةغير االلتهاب مضادات (الستيرويدية غير االلتهاب مضادات من وغيره األسبرين يلي: مما أياً تتناول

أليف ، (ونابروكسين وكيتوبروفين ،  ، )وتيفوربيكسإندوسين ، (وإندوميتاسين  ، )وغيرهماوموترين ، أدفيل ، (إيبوبروفين

( eptifibatide ؛ )بيرسينتين(ديبيريدامول  ؛ )بالفيكس(كلوبيدوجريل  ؛ )بليتال(سيلوستازول  ؛ )وغيرهماوأنابروكس ،
كومادين ، (وارفارين  ، )أغراستات(تيروفيبان تيكلوبيدين.  ؛ )بريلينتا(تيكاجريلور  ؛ )فعال(براسوغريل الهيبارين.  ؛ )إنتجريلين

 ، )وقدميكساقيك في خاصة (العضالت ضعف الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )جانتوفين

المثانة.أو األمعاء على السيطرة فقدان أو  ، )ساقيكفي خاصة (وخز أو خدر أو

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي أبيكسابان

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

أبيكسابان.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث
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الدواء؟هذا وصف لماذا

(األذيني الرجفان من يعانون الذين األشخاص لدى الدموية الجلطات أو الدماغية السكتات منع في للمساعدة  Apixabanيستخدم
 )الدماغيةالسكتات يسبب وربما الجسم في الجلطات تكوين فرصة من يزيد مما منتظم ، غير بشكل القلب فيها ينبض حالة وهي
 )الساقفي عادة دموية ، جلطة  ؛ (DVTالعميقة األوردة تجلط لمنع أيضاً  Apixabanيستخدم القلب. صمام أمراض تسببها ال التي

الركبة. استبدال جراحة أو الورك مفصل الستبدال يخضعون الذين األشخاص في  )الرئةفي دموية جلطة  ؛ (PEالرئوي واالنسداد

 Apixabanاألولي. العالج اكتمال بعد أخرى مرة  PEو  DVTحدوث منع في يستمر وقد  PEو  DVTلعالج أيضاً  Apixabanيستخدم

تكوين على تساعد معينة طبيعية مادة عمل منع طريق عن يعمل وهو . Xaالعامل مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي

الدم.جلطات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أبيكسابان تناول عند اليوم. في مرتين طعام بدون أو مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Apixabanيأتي

12 بعد األولى الجرعة تناول يجب الركبة ، أو الورك مفصل استبدال جراحة بعد  PEوالـ العميقة األوردة بجلطات اإلصابة من للوقاية

يوماً 12 ولمدة الورك مفصل استبدال جراحة بعد يوماً 35 لمدة  Apixabanتناول يتم ما عادة الجراحة. من األقل على ساعة 24 إلى

الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في أبيكسابان خذ الركبة. استبدال جراحة بعد

أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط أبيكسابان خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه

بعد مباشرة المزيج ابتلع التفاح. عصير أو التفاح عصير أو بالماء وخلطها سحقها يمكنك األقراص ، ابتالع على قادر غير كنت إذا

الدواء هذا تناول عليك يجب كان إذا عما طبيبك اسأل التغذية. أنابيب من معينة أنواع في  Apixabanإعطاء أيضاً يمكن تحضيره.

بعناية.طبيبك تعليمات اتبع بك. الخاص التغذية أنبوب في

توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون أبيكسابان تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى أبيكسابان تناول في استمر

دموية.بجلطة اإلصابة خطر يزيد فقد أبيكسابان ، تناول عن

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

أبيكسابان ،تناول قبل

أبيكسابان. أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو أبيكسابان تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل

أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ؛ Teril( : ، Tegretol ، Equetro ، Epitol ، carbamazepine )Carbatrolيليمما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

(الفينيتوين  )نيزورال(الكيتوكونازول  ؛ )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين
مثبطات  ؛ )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ؛ )ريفاترفي ريفادين ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )فينيتيكديالنتين ،

في سيلفيما ، سارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ، )سيليكسا(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص

 ؛ )زولوفت(وسيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ، بريسديل ، (باروكسيتين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سيمبياكس

ووالسيروتونين
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(ميلناسيبران  ، )بريستيكخديزال ، (ديسفينالفاكسين  ، )سيمبالتا(دولوكستين مثل  )(SNRIsالنوربينفرين امتصاص مثبطات
عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )إيفكسور(وفينالفاكسين  ، )سافيالفيتزيما ،

تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا أبيكسابان ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

أو دماغية سكتة من تعاني كنت إذا لعالجك استخدامها يمكن التي األدوية بعض مع يتفاعل قد أبيكسابان أن تعلم أن يجب

الذي الطوارئ غرفة طاقم أو الطبيب إخبار أسرتك أفراد أحد أو أنت عليك يجب الطوارئ ، حالة في أخرى. طارئة طبية حالة

أبيكسابان.عقار تتناول أنك يعالجك

من إيقافه. يمكن ال جسمك في مكان أي في حاد نزيف لديك كان إذا أو صناعي قلب صمام لديك كان إذا طبيبك أخبر

أبيكسابان.تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل

جلطات تسبب حالة  ؛ (APSالفوسفورية الشحوم أضداد متالزمة أو النزيف ، مشاكل من نوع أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض أو  ، )الدم

بطبيبك.فاتصل أبيكسابان ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

قد أبيكسابان. تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

ألنك أبيكسابان تناول عن التوقف إلى بحاجة كنت إذا اإلجراء. أو الجراحة قبل أبيكسابان تناول عن بالتوقف طبيبك يخبرك

أن يجب متى طبيبك سيخبرك الوقت. هذا خالل الدم تجلط لمنع مختلفاً دواء ًطبيبك لك يصف فقد جراحية ، لعملية تخضع

بعناية.التعليمات هذه اتبع الجراحة. بعد أخرى مرة أبيكسابان تناول في تبدأ

لفحصك.طبيبك يحتاج قد رأسك. أصبت إذا خاصة نفسك ، جرحت أو وقعت إذا الفور على بطبيبك اتصل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

اللثةنزيف

األنففي نزيف

حادمهبلي نزيف

بنيأو وردي أو أحمر بول

أسودأو أحمر براز

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال
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المفاصلآالم أو تورم

الراسصداع

متسرع

ضيقأو الصدر في ألم

اللسانأو الوجه في تورم

التنفسفي صعوبة

أزيز

اإلغماءأو بالدوار الشعور

إذا النزيف عن تتوقف حتى المعتاد من أطول وقتاً األمر يستغرق قد لذلك طبيعي ، بشكل التجلط من الدم  Apixabanيمنع

كان إذا الفور على بطبيبك اتصل أكبر. بسهولة نزيف أو بكدمات إصابتك في أيضاً الدواء هذا يتسبب قد إصابة. أو لجرح تعرضت

عليها.السيطرة يمكن ال أو شديدة أو معتادة غير الكدمات أو النزيف

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Apixabanيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن وبعيداً

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

a613032.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4
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يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

عاديةغير كدمات أو نزيف

ورديأو بني أو أحمر بول

أسودأو أحمر براز

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®إليكويس

2020/06/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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