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Dabigatran
olarak telaffuz edilir (da'' bi gat' koştu)

ÖNEMLİ UYARI:

Atriyal fibrilasyonunuz (kalbin düzensiz atması, vücutta pıhtı oluşma olasılığının artması ve muhtemelen felce 
neden olması durumu) varsa ve felç veya ciddi kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olmak için dabigatran 
alıyorsanız, daha yüksek risk altındasınız. Bu ilacı almayı bıraktıktan sonra felç geçirmek. Doktorunuzla 
konuşmadan dabigatran kullanmayı bırakmayınız. Kendinizi iyi hissetseniz bile dabigatran almaya devam ediniz. 
Dabigatranın hiçbir dozunu kaçırmamak için ilacınız bitmeden önce reçetenizi tekrar doldurduğunuzdan emin 
olun. Dabigatran almayı bırakmanız gerekiyorsa, doktorunuz bir kan pıhtısı oluşmasını ve felce neden olmasını 
önlemeye yardımcı olmak için başka bir antikoagülan ('kan sulandırıcı') reçete edebilir.

Dabigatran gibi bir "kan sulandırıcı" alırken epidural veya spinal anesteziniz varsa veya spinal 
ponksiyonunuz varsa, omurganızın içinde veya çevresinde felç olmanıza neden olabilecek bir kan pıhtısı 
oluşma riski vardır. Vücudunuzda kalmış bir epidural kateteriniz varsa veya tekrarlayan epidural veya 
spinal ponksiyonlar, spinal deformite veya spinal cerrahi geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. 
Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz: anagrelid (Agrylin), 
aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin), indometasin (Indocin, Tivorbex), ketoprofen ve naproksen gibi diğer 
nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) (Aleve, Anaprox, diğerleri), silostazol (Pletal), klopidogrel 
(Plavix), dipiridamol (Persantine), eptifibatid (Integrilin), heparin, prasugrel (Effient), tikagrelor (Brilinta), 
tiklopidin, tirofiban (Aggrastat) ve varfarin (Coumadin, Jantoven). Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: sırt ağrısı, kas güçsüzlüğü (özellikle bacaklarınızda ve 
ayaklarınızda), uyuşma veya karıncalanma (özellikle bacaklarınızda) veya bağırsaklarınızın veya 
mesanenizin kontrolünün kaybı.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun dabigatrana verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Dabigatran ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar doldurduğunuzda doktorunuz veya 
eczacınız size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve 
herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web 
sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web 

sitesini ziyaret edin.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Dabigatran, enjekte edilebilir bir ilaçla tedavi edilen yetişkinlerde ve 3 aylık ve daha büyük çocuklarda derin 
ven trombozu (DVT; genellikle bacakta bir kan pıhtısı) ve pulmoner emboli (PE; akciğerde bir kan pıhtısı) 
tedavisinde kullanılır. antikoagülan ('kan inceltici'). Ayrıca, yetişkinlerde ve 3 aylık ve daha büyük çocuklarda ilk 
tedavi tamamlandıktan sonra DVT ve PE'nin tekrar oluşma riskini azaltmak için kullanılır. Dabigatran, kalça 
protezi ameliyatı geçirmiş yetişkinlerde DVT ve PE'yi önlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Dabigatran ayrıca 
kalp kapakçığı hastalığı olmayan atriyal fibrilasyonu (kalbin düzensiz atması, vücutta pıhtı oluşma olasılığını 
artırması ve muhtemelen felce neden olması durumu) olan yetişkinlerde felç veya ciddi kan pıhtılarının 
önlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Dabigatran, doğrudan trombin inhibitörleri adı verilen bir 
antikoagülan ilaç sınıfındadır. Vücutta kan pıhtılarının oluşmasını önleyerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Dabigatran, ağızdan almak için bir kapsül ve peletler halinde gelir. Dabigatran, bir DVT veya PE'yi tedavi 
etmek veya önlemek veya atriyal fibrilasyonu olan kişilerde felç veya ciddi kan pıhtılarını önlemek için 
kullanıldığında, genellikle günde iki kez alınır. Dabigatran kalça protezi ameliyatından sonra bir DVT veya 
PE'yi önlemek için kullanıldığında, genellikle ameliyattan 1 ila 4 saat sonra ve daha sonra 28 ila 35 gün 
boyunca günde bir kez alınır. Dabigatran kapsülleri aç veya tok karnına alınabilir. İlaç midenizi rahatsız 
ederse, yemekle birlikte dabigatran kapsülleri alın. Çocuğunuzun tam dozu aldığından emin olmak için 
yemeklerden önce dabigatran peletleri verin. Dabigatran'ı her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete 
etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Dabigatran'ı aynen anlatıldığı gibi alın.

Kapsülleri bir bardak su ile bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Kapsülleri açmayın ve 
içindekileri yiyecek veya içeceklerin üzerine serpmeyin.

Dabigatran peletleri yumuşak gıdalar veya elma suyu ile birlikte alınmalıdır. Peletleri süt veya süt ürünleri içeren 
gıdalarla karıştırmayın. Yumuşak gıda ile bir doz dabigatran pelet hazırlamak için, pelet paketinin tamamını bebek 
pirinç gevreği (suyla hazırlanmış), havuç püresi, muz püresi veya elma püresi gibi yumuşak yiyeceklerin üzerine 
serpin. Yumuşak yiyeceklerin üzerine peletleri serptikten sonra 30 dakika içinde tüm karışımı verin. Alternatif olarak 
dabigatran peletlerini çocuğunuza elma suyuyla birlikte verebilirsiniz. Peletleri çocuğunuzun ağzına kaşıkla koyun ve 
peletleri yutması için gerektiği kadar elma suyu verin. Ya da peletleri az miktarda elma suyuyla karıştırabilir ve 
karışımın tamamını çocuğunuza içirebilirsiniz. Pelet bardağa yapışırsa, az miktarda elma suyu ekleyin ve çocuğunuza 
verin. Tüm topaklar bitene kadar gerektiği kadar tekrarlayın. Dabigatran peletleri ve yumuşak yiyecekler veya elma 
suyu karışımını saklamayın; karıştırdıktan sonra 30 dakika içinde kullanın.

Çocuğunuz dabigatran pelet dozunun tamamını almıyorsa, şu anda başka bir doz vermeyin. 
Planlanan zamanda bir sonraki dozla devam edin.
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Dabigatran, ancak almaya devam ettiğiniz sürece felçleri ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olacaktır. 
Kendinizi iyi hissetseniz bile dabigatran almaya devam ediniz. Dabigatran dozlarını kaçırmamak için ilacınız 
bitmeden reçetenizi tekrar doldurduğunuzdan emin olun. Doktorunuzla konuşmadan dabigatran kullanmayı 
bırakmayınız. Dabigatran almayı aniden bırakırsanız, pıhtılaşma veya felç geçirme riskiniz artabilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Dabigatran almadan önce,

dabigatrana, diğer ilaçlara veya dabigatran kapsülleri veya peletlerindeki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç 
Kılavuzuna bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
dronedaron (Multaq), ketokonazol (Nizoral) ve rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'de, Rifater'de). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Kalbinizde bir kapakçık değiştiyse veya yakın zamanda herhangi bir olağandışı morarma veya kanama fark 
ettiyseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size dabigatran almamanızı söyleyecektir.

Midenizde veya bağırsağınızda kanama probleminiz, kanamanız veya ülseriniz varsa veya daha önce olduysa doktorunuza 
söyleyiniz; veya böbrek hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Dabigatran 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Dabigatran almak, doğum ve doğum sırasında 
şiddetli kanama yaşama riskinizi artırabilir.

75 yaşında veya daha büyükseniz, dabigatran almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye dabigatran kullandığınızı 
söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Bununla birlikte, bir sonraki programlanmış dozunuza 6 saatten 
daha az bir süre kala unuttuğunuz dozu hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza 
devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Dabigatran yan etkilere neden olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri meydana gelirse doktorunuza söyleyiniz:

karın ağrısı
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mide bulantısı

göğüste ağrılı yanma hissi

mide bulantısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

olağandışı morarma veya kanama

pembe veya kahverengi idrar

kırmızı veya siyah, katranlı tabureler

kan tükürme

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma materyali

diş etlerinden kanama

sık burun kanaması

ağır adet kanaması

normalden daha uzun süren bir kesimden kanama

eklem ağrısı veya şişme

baş ağrısı

baş dönmesi veya baygınlık hissi

zayıflık

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

göğüs ağrısı veya sıkışması

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, kollar, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

Dabigatran başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?
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Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Dabigatran kapsüllerini 
bir hap kutusunda veya hap düzenleyicide saklamayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta 
saklayın. Bir seferde sadece bir şişe dabigatran kapsülü açın. Yeni bir şişe açmadan önce açılmış 
dabigatran kapsüllerinizi bitirin. Açtıktan 4 ay sonra kutuda kalan kapsülleri atın. Kullanmaya hazır olana 
kadar dabigatran pelet paketlerini alüminyum torbada kapalı tutun. Alüminyum torbayı açtıktan 6 ay 
sonra kullanılmayan pelet paketlerini atın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
olağandışı morarma veya kanama

pembe veya kahverengi idrar

kırmızı veya siyah, katranlı tabureler

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma materyali

kan tükürme

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
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