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דאביגטרן
ran) gat'(da''bi  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 ואולי בגוף קרישים להיווצרות הסיכוי את מגביר, סדיר לא באופן פועם הלב שבו מצב( פרוזדורים פרפור לך יש אם
 לאחר יותר גבוה בסיכון נמצא אתה, חמורים דם קרישי או שבץ במניעת לסייע כדי דביגטרן נוטל ואתה) לשבץ לגרום

 ליטול המשך. שלך הרופא עם לדבר מבלי דביגטרן ליטול תפסיק אל. התרופה נטילת הפסקת לאחר מוחי שבץ
 אף תפספס שלא כדי התרופות לך שנגמר לפני שלך המרשם את מחדש למלא הקפד. טוב מרגיש אתה אם גם דביגטרן

 כדי') דם מדלל(' אחר קרישה נוגד לרשום עשוי שלך הרופא, דביגטרן ליטול להפסיק צריך אתה אם. דביגטרן של מנה
.לשבץ לך ולגרום דם קריש היווצרות במניעת לסייע

 אתה, דביגטרן כגון' דם מדלל' נטילת בזמן השדרה בעמוד ניקור או השדרה עמוד או אפידורלית הרדמה לך יש אם
 לך יש אם שלך לרופא ספר. לשיתוק לך לגרום שעלול סביבך או השדרה בעמוד דם קריש להיווצרות בסיכון נמצא
 בעמוד עיוות, השדרה בעמוד או אפידורליות דקירות פעם אי לך היו או לך שיש או בגופך שנשאר אפידורלי צנתר

), אגרילין( אנגרלייד: הבאים מהדברים אחד נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. השדרה בעמוד ניתוח או השדרה
( אינדומתצין), מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין
אחרים(Aleve, Anaprox, . ונפרוקסן קטופרופן), טיבורבקס, אינדוצין

,cilostazol )Pletal(, clopidogrel )Plavix(, dipyridamol )Persantine(, eptifibatide )Integrilin( ,(הפרין ,
Jantoven). , קומדין(-warfarin ו(Effient), )ticagrelor )Brilinta(, ticlopidine, tirofiban )Aggrastat,  פראסוגרל

), וברגליים ברגליים במיוחד( שרירים חולשת, גב כאבי: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
.השתן   שלפוחית או המעיים על שליטה אובדן או), ברגליים במיוחד( עקצוץ או תחושה חוסר

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-dabigatran.ל שלך הגוף תגובת

 בדביגטרן בטיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן

)/ucm085729.htm/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov
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/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs]http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בגוף דם קרישי היווצרות מניעת ידי על פועל זה. ישירים טרומבין מעכבי הנקראות קרישה נוגדות תרופות של בקבוצה הוא.
. Dabigatranפרוזדורים מפרפור הסובלים מבוגרים אצל רציניים דם קרישי או מוחי שבץ במניעת לסייע כדי גם משמש )

 הלב מסתמי מחלת ללא) לשבץ לגרום ואולי, בגוף קרישים להיווצרות הסיכוי את מגביר, סדיר לא באופן פועם הלב בו מצב
. Dabigatranהירך מפרק החלפת ניתוח שעברו במבוגרים -PEו  DVTבמניעת לסייע כדי משמש . Dabigatranלהתרחש 

 חודשים3  מגיל וילדים במבוגריםDVT  וPE- ומעלה חודשים3  מגיל וילדים במבוגרים הראשוני הטיפול השלמת לאחר שוב
בריאות דם קריש )של הסיכון את להפחית כדי גם משמש הוא'). דם מדלל(' קרישה נוגד. הזרקה בתכשיר שטופלו ומעלה

)PE; (ברגל כלל בדרך, דם קריש )ריאתי  ותסחיףDVT; עמוקים ורידים בפקקת לטיפול  משמש Dabigatran

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך.
 כדורי תן. הבטן את מטרידה התרופה אם אוכל עםdabigatran  ההוראות לפי בדיוק דביגטרן קח. מבין שאינך חלק כל

 כמוסות קח. אוכל בלי או עםdabigatran  קח. המלא המינון את מקבל שילדך לוודא כדי הארוחות לפני דביגטרן
Dabigatranביום פעם מכן ולאחר, הניתוח לאחר שעות4  עד1  כלל בדרך נלקח הוא, הירך מפרק החלפת ניתוח לאחר 

 רציניים דם קרישי או שבץ למניעת אוdabigatran- למניעתDVT  אוPE  כמוסות ליטול ניתן. נוספים ימים35  עד28  למשך
 לטיפול משמשDVT  אוPE  ב משתמשים כאשר. ביום פעמיים כלל בדרך נלקח הוא, פרוזדורים פרפור להם שיש אנשים אצל

Dabigatran כאשר. הפה דרך לנטילה וכדורים כקפסולה מגיעDabigatran  מניעת או

 ולפזר הקפסולות את לפתוח אין. אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; שלמה מים כוס עם בשלמותן הקפסולות את לבלוע
.למשקאות או מזון על התוכן את

. חלב מוצרי המכילים מזונות או חלב עם הכדורים את לערבב אין. תפוחים מיץ או רך מזון עםDabigatran  כדורי ליטול יש
), מים עם מוכן( אורז תינוק דגני כמו רך מזון על הכדורים חבילת כל את פזרו, רך מזון עם דאביגטן כדורי של מנה להכנת

 אתה לחילופין. הרך המזון על הכדורים מפיזור דקות30  תוך התערובת כל את תנו. תפוחים רסק או בננה פירה, גזר פירה
 תפוחים מיץ שיותר כמה לו והצעו ילדכם של לפיו הכדורים את הכפו. תפוחים מיץ עם יחד לילדך דביגטרן כדורי לתת יכול
 מילדך ולבקש תפוחים מיץ של קטנה בכמות הכדורים את לערבב יכול שאתה או. הכדורים את לבלוע כדי הנדרש ככל

 שכל עד הצורך לפי חזור. לילדך ותן תפוחים מיץ של קטנה כמות הוסף, לכוס נדבקים כדורים אם. התערובת כל את לשתות
 לאחר דקות30  תוך השתמש; תפוחים מיץ או רך ומזון דאביגטרן כדורי של התערובת את לאחסן אין. נעלמים הכדורים
.הערבוב

 בזמן הבאה המנה עם המשך. זה בשלב נוספת מנה תיתן אל, הדביגטרן כדורי של המנה כל את נוטל אינו ילדך אם
.שנקבע
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 למלא הקפד. טוב מרגיש אתה אם גם דביגטרן ליטול המשך. אותו ליטול תמשיך עוד כל רק דם וקרישי שבץ במניעת יסייע.
 מבלי דביגטרן ליטול תפסיק אל. דביגטרן של מנות תחמיצו שלא כדי התרופות לך שנגמר לפני שלך המרשם את מחדש
Dabigatran לעלות עלול שבץ או קריש לך שתהיה הסיכון, דביגטרן ליטול לפתע תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,דביגטרן נטילת לפני
 לכדורים או בקפסולות מהמרכיבים לאחד או, אחרת תרופה לכל-dabigatran, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאלdabigatran.  של

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 וריפמפיןketoconazole )Nizoral( ,(Multaq),  דרונדרון: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

,Rifadin, Rimactane)או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). בריפאטר, בריפאמט 
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 שלך הרופא. חריגים דימום או בחבלה לאחרונה הבחנת אם או בלב מסתם לך הוחלף אם שלך לרופא ספר
.דביגטרן לקחת לא לך יגיד כנראה

.כליות מחלת או; במעי או בבטן כיב או דימום, דימום בעיית לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר

 התקשר, דביגטרן נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.והלידה הלידה במהלך חמור דימום שתחווה הסיכון את להגביר עלולה דאביגטרן נטילת. שלך לרופא

.ומעלה75  בן אתה אם דביגטרן נטילת של והיתרונות הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

.דביגטרן נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 המנה לפני שעות-6 מ פחות שהוחמצה המנה את זוכר אתה אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
 לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה המתוכננת

.שהוחמצה מנה על

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

Dabigatran מופיע הבאים מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:

בטן כאב
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קיבה קלקול

צרַבֶתֶ

בחילה

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

חריגים דימום או חבורות

חום או ורוד שתן

מזפת שחורה או אדומה צואה

דם להשתעל

קפה שאריות כמו שנראה או מדמם שהוא מקיא חומר

מהחניכיים דימום

מהאף תכופים דימומים

כבד וסת דימום

מהרגיל רב זמן שנמשך מחתך דימום

נפיחות או פרקים כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

עילפון תחושת או סחרחורת

חּולׁשהָ

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

בחזה לחץ או כאב

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הזרועות, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

Dabigatran התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך
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 בקופסת דאביגטן כמוסות לאחסן אין. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 כמוסות של אחד בקבוק רק פתחו. ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת אותו אחסן. במארז או גלולות

Dabigatranכל את השלך. חדש בקבוק פתיחת לפני הדביגטרן קפסולות של הפתוח הבקבוק את סיים. פעם בכל 
 בשקית אטומות בודדות הדביגטרן גלולות חבילות את שמור. פתיחתו לאחר חודשים4  במיכל שנותרו הקפסולות

 שקית פתיחת לאחר חודשים6  בשימוש שאינן גלולה חבילות השלך. בהן להשתמש מוכן שתהיה עד האלומיניום
.האלומיניום

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

חריגים דימום או חבורות

חום או ורוד שתן

מזפת שחורה או אדומה צואה

קפה שאריות כמו שנראה או מדמם שהוא מקיא חומר

דם להשתעל

?אחר מידע לדעת צריך

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות
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15/08/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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