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دابيغاتران
)ran) gat' 'bi daكـ 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 دابيجاتران دواء تتناول وكنت  )الدماغيةالسكتات يسبب وربما الجسم ،

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

الطبية الوصفة ملء إعادة من تأكد جيداً. تشعر كنت لو حتى دابيجاتران عقار تناول في استمر طبيبك. مع التحدث دون

دابيجاتران ، عقار تناول عن التوقف إلى بحاجة كنت إذا دابيجاتران. من جرعات أي تفوتك ال حتى الدواء نفاد قبل بك الخاصة

بسكتة إصابتك في والتسبب دموية جلطة تشكل منع في للمساعدة  )"الدممميع ("للتخثر آخر مضاداً طبيبك لك يصف فقد

دماغية.

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 دابيغاتران ،

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

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

 ، )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )المسكنات(لاللتهابات المضادة األخرى واألدوية واألسبرين  ، )أجريلين(أناجريليد يلي: مما

 ، )بليتال(سيلوستازول  ، )آخرونأنابروكس ، أليف ، (ونابروكسين كيتوبروفين ،  ، )تيفوربيكسإندوسين ، (إندوميثاسين

(تيكاجريلور  ، )إيفينت(براسوغريل هيبارين ،  ، )إنتجريلين(إبتيفيباتيد  ، )بيرسينتين(ديبيريدامول  ، )بالفيكس(كلوبيدوجريل
فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )جانتوفينكومادين ، (وارفارين  ، )أغراستات(تيروفيبان تيكلوبيدين ،  ، )بريلينتا

فقدان أو  ، )ساقيكفي خاصة (وخز أو تنميل  ، )وقدميكساقيك في خاصة (العضالت ضعف الظهر ، ألم الفور: على بطبيبك

المثانة.أو األمعاء على السيطرة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لدابيغاتران.

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

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

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا
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ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov](  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواء؟هذا وصف لماذا

دموية جلطة  ؛ (PEالرئوي واالنسداد  )الساقفي عادة دموية ، جلطة  ؛ (DVTالعميقة األوردة تجلط لعالج  Dabigatranيستخدم

يستخدم أنه كما . )الدممميع (التخثر مضاد بحقن عالجهم تم الذين فوق فما أشهر 3 عمر من واألطفال البالغين عند  )الرئةفي

3 عمر من واألطفال البالغين عند األولي العالج اكتمال بعد أخرى مرة  PEو العميقة األوردة بجلطات اإلصابة حدوث مخاطر لتقليل

خضعوا الذين البالغين عند  PEو العميقة األوردة بجلطات اإلصابة منع في للمساعدة  Dabigatranيستخدم فوق. فما أشهر

الخطيرة الدموية الجلطات أو الدماغية السكتات منع في للمساعدة أيضاً  Dabigatranيستخدم الورك. مفصل استبدال لجراحة

الجلطات تكوين فرصة من يزيد مما منتظم ، غير بشكل القلب فيها ينبض حالة (األذيني الرجفان من يعانون الذين البالغين لدى

للتخثر المضادة األدوية من فئة إلى دابيغاتران ينتمي القلب. صمام أمراض دون  )الدماغيةالسكتات يسبب وربما الجسم ، في

الجسم.في الدموية الجلطات تكون منع طريق عن يعمل وهو المباشرة. الثرومبين مثبطات تسمى

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

اإلصابة من الوقاية أو لعالج دابيجاتران استخدام عند الفم. طريق عن ألخذها وكريات كبسوالت شكل على  Dabigatranيأتي

بالرجفان المصابين األشخاص لدى الخطيرة الدم جلطات أو الدماغية السكتات لمنع أو الرئوي االنصمام أو العميقة األوردة بجلطات

االنصمام أو العميقة األوردة بجلطات اإلصابة من للوقاية دابيجاتران استخدام عند اليوم. في مرتين تناوله يتم ما فعادة ًاألذيني ،

28 لمدة يومياً واحدة مرة ثم الجراحة ، بعد ساعات 4 إلى 1 من تناوله يتم ما عادة فإنه الورك ، مفصل استبدال جراحة بعد الرئوي

الدواء أزعج إذا الطعام مع دابيجاتران كبسوالت تناول بدونه. أو الطعام مع دابيجاتران كبسوالت تناول يمكن أخرى. يوماً 35 إلى

نفس في  dabigatranخذ الكاملة. الجرعة على طفلك حصول من للتأكد الطعام وجبات قبل  dabigatranحبيبات أعط معدتك.

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات

التوجيهات.حسب بالضبط  dabigatranخذ تفهمه. ال جزء

على المحتويات وترش الكبسوالت تفتح ال تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال الماء ؛ من كامل كوب مع كاملة الكبسوالت ابتلع

المشروبات.أو الطعام

على تحتوي التي األطعمة أو الحليب مع الكريات تخلط ال التفاح. عصير أو اللينة األطعمة مع  Dabigatranحبيبات تناول يجب

مثل اللينة األطعمة على بالكامل الكريات علبة برش قم الطري ، بالطعام  dabigatranحبيبات من جرعة لتحضير األلبان. منتجات

دقيقة 30 غضون في بأكمله الخليط اترك التفاح. عصير أو المهروس الموز أو المهروس الجزر أو  ء)بالماالمحضرة (األطفال أرز حبوب

الكريات اسكب التفاح. عصير مع لطفلك  dabigatranحبيبات إعطاء يمكنك ذلك ، من بدال ًالطري. الطعام على الكريات نثر من

التفاح عصير من صغيرة بكمية الكريات مزج يمكنك أو الكريات. البتالع التفاح عصير من ممكن قدر أكبر له وقدم طفلك فم في

حسب كرر لطفلك. وأعطه التفاح عصير من صغيرة كمية أضف بالكوب ، الكريات التصقت إذا بالكامل. الخليط يشرب طفلك وجعل

غضون في استخدم التفاح ؛ عصير أو اللينة واألطعمة  dabigatranحبيبات خليط بتخزين تقم ال الكريات. كل تختفي حتى الضرورة

الخلط.بعد دقيقة 30

في التالية الجرعة مع تواصل الوقت. هذا في أخرى جرعة تعطيه فال دابيجاتران ، حبيبات من الكاملة الجرعة طفلك يأخذ لم إذا

المحدد.الوقت
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عقار تناول في استمر تناوله. في استمر طالما فقط الدموية والجلطات الدماغية السكتات منع في  Dabigatranيساعد سوف

جرعات تفوت ال حتى الدواء نفاد قبل بك الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة من تأكد جيداً. تشعر كنت لو حتى دابيجاتران

تزداد فقد دابيجاتران ، عقار تناول عن فجأة توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون الدواء هذا تناول عن تتوقف ال دابيجاتران.

دماغية.سكتة أو دماغية بجلطة إصابتك احتمالية

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

دابيجاتران ،أخذ قبل

أو كبسوالت في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو دابيغاتران من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

ريفادين ، (وريفامبين  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )ملتق(درونيدارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ،

الجانبية.

المحتمل من عادي. غير نزيف أو كدمات أي مؤخراً الحظت إذا أو استبداله تم قلبك في صمام لديك كان إذا طبيبك أخبر

دابيجاتران.عقار تناول بعدم طبيبك يخبرك أن

الكلى.مرض أو أمعائك ؛ أو معدتك في قرحة أو نزيف أو نزيف مشكلة من قبل من عانيت أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

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

والوالدة.المخاض أثناء حاد لنزيف تعرضك خطر زيادة إلى دابيجاتران عقار تناول يؤدي قد

أكبر.أو عاماً 75 عمرك كان إذا الدواء هذا تناول وفوائد مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

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

دابيجاتران.

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

التالية الجرعة من ساعات 6 من أقل قبل الفائتة الجرعة تتذكر كنت إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز المجدولة ،

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض:هذه من أي حدث إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً دابيغاتران يسبب قد

المعدةفي آالم
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مضطربهمعده

المعدةمن حرقة

غثيان

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

عاديغير نزيف أو كدمات

البنيأو الوردي البول

أسودأو أحمر براز

الدمسعال

المطحونةالقهوة تشبه أو دموية مادة القيء

اللثةمن نزيف

متكررأنفي نزيف

الغزيرالحيض نزيف

المعتادمن أطول لفترة يستمر جرح من نزيف

المفاصلتورم أو ألم

الراسصداع

باإلغماءالشعور أو الدوخة

ضعف

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

ضيقأو الصدر في ألم

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

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

a610024.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4
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 dabigatranكبسوالت بتخزين تقم ال األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

افتح الزائدة. والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم الحمل. منع حبوب منظم أو الحمل منع حبوب علبة في

جديدة. زجاجة فتح قبل المفتوحة  dabigatranكبسوالت زجاجة بإنهاء قم مرة. كل في دابيجاتران كبسوالت من فقط واحدة زجاجة

في الغلق محكمة الفردية  dabigatranحبيبات بحزم احتفظ فتحها. من أشهر 4 بعد الحاوية في متبقية كبسوالت أي من تخلص

األلمنيوم.كيس فتح من أشهر 6 بعد مستخدمة غير حبيبات عبوات أي من تخلص الستخدامها. جاهزاً تكون حتى األلمنيوم كيس

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[

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

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

عاديغير نزيف أو كدمات

البنيأو الوردي البول

أسودأو أحمر براز

المطحونةالقهوة تشبه أو دموية مادة القيء

الدمسعال

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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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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