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Дабигатран
произнася се като (da'' bi gat' ran)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако имате предсърдно мъждене (състояние, при което сърцето бие неравномерно, увеличавайки вероятността от 

образуване на съсиреци в тялото и евентуално причиняване на инсулти) и приемате дабигатран за предотвратяване на 

инсулти или сериозни кръвни съсиреци, вие сте изложени на по-висок риск от да получите инсулт, след като спрете да 

приемате това лекарство. Не спирайте приема на дабигатран, без да говорите с Вашия лекар. Продължете да приемате 

дабигатран, дори ако се чувствате добре. Не забравяйте да попълните рецептата си, преди да свършите лекарствата, за да 

не пропуснете никакви дози дабигатран. Ако трябва да спрете приема на дабигатран, Вашият лекар може да Ви предпише 

друг антикоагулант („разредител на кръвта“), за да предотврати образуването на кръвен съсирек и да Ви причини инсулт.

Ако имате епидурална или спинална анестезия или спинална пункция, докато приемате „разредител на кръвта“ като 

дабигатран, имате риск от образуване на кръвен съсирек във или около гръбначния ви стълб, което може да доведе 

до парализиране. Уведомете Вашия лекар, ако имате епидурален катетър, който е останал в тялото ви, или имате 

или някога сте имали повтарящи се епидурални или спинални пункции, деформация на гръбначния стълб или 

операция на гръбначния стълб. Кажете на Вашия лекар и фармацевт, ако приемате някое от следните: анагрелид 

(Agrylin), аспирин и други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Motrin), 

индометацин (Indocin, Tivorbex), кетопрофен и напроксен (Aleve, Anaprox, други), цилостазол (Pletal), клопидогрел 

(Plavix), дипиридамол (Persantine), ептифибатид (Integrilin), хепарин, прасугрел (Effient), тикагрелор (Brilinta), 

тиклопидин, тирофибан (Aggrastat) и варфарин (Coumadin, Jantoven). Ако получите някой от следните симптоми, 

незабавно се обадете на Вашия лекар: болки в гърба, мускулна слабост (особено в краката и стъпалата), изтръпване 

или изтръпване (особено в краката) или загуба на контрол над червата или пикочния мехур.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за 

да провери реакцията на тялото ви към дабигатран.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), 

когато започнете лечение с дабигатран и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно 

информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на 

Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да получите 

ръководството за лекарства.

защо е предписано това лекарство?

Dabigatran се използва за лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT; кръвен съсирек, обикновено в крака) и белодробен 

емболизъм (PE; кръвен съсирек в белия дроб) при възрастни и деца на възраст 3 месеца и повече, които са били лекувани с 

инжекционен антикоагулант („разредител на кръвта“). Използва се и за намаляване на риска от повторна поява на ДВТ и ПЕ след 

завършване на първоначалното лечение при възрастни и деца на възраст 3 месеца и повече. Dabigatran се използва за 

предотвратяване на DVT и PE при възрастни, които са претърпели операция за смяна на тазобедрената става. Дабигатран се 

използва също за предотвратяване на инсулти или сериозни кръвни съсиреци при възрастни, които имат предсърдно мъждене 

(състояние, при което сърцето бие неравномерно, увеличавайки вероятността от образуване на съсиреци в тялото и евентуално 

причиняване на инсулти) без заболяване на сърдечната клапа. Дабигатран е в клас антикоагуланти, наречени директни 

инхибитори на тромбина. Действа, като предотвратява образуването на кръвни съсиреци в тялото.

как трябва да се използва това лекарство?

Dabigatran се предлага като капсула и пелети за приемане през устата. Когато дабигатран се използва за лечение или 

предотвратяване на DVT или PE или за предотвратяване на инсулти или сериозни кръвни съсиреци при хора, които имат 

предсърдно мъждене, обикновено се приема два пъти дневно. Когато дабигатран се използва за предотвратяване на DVT 

или PE след операция за смяна на тазобедрената става, обикновено се приема 1 до 4 часа след операцията, а след това 

веднъж дневно в продължение на още 28 до 35 дни. Капсулите Dabigatran могат да се приемат със или без храна. 

Приемайте дабигатран капсули с храна, ако лекарството разстройва стомаха Ви. Давайте дабигатран пелети преди 

хранене, за да сте сигурни, че детето ви получава пълната доза. Приемайте дабигатран приблизително по едно и също 

време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да 

обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте дабигатран точно както е указано.

Поглъщайте капсулите цели с цяла чаша вода; не ги цепете, дъвчете или смачквайте. Не отваряйте капсулите и 

не поръсвайте съдържанието върху храна или напитки.

Дабигатран пелетите трябва да се приемат с меки храни или ябълков сок. Не смесвайте пелетите с мляко или храни, които 

съдържат млечни продукти. За да приготвите доза дабигатран пелети с мека храна, поръсете целия пакет пелети върху 

мека храна, като бебешки оризови зърнени храни (приготвени с вода), пюре от моркови, пюре от банан или ябълково 

пюре. Дайте цялата смес в рамките на 30 минути след поръсване на пелетите върху меката храна. Като алтернатива 

можете да дадете дабигатран пелети на детето си заедно с ябълков сок. Поставете гранулите в устата на детето си и му 

предложете толкова ябълков сок, колкото е необходимо, за да погълне гранулите. Или можете да смесите пелетите в 

малко количество ябълков сок и да накарате детето да изпие цялата смес. Ако пелетите полепнат по чашата, добавете 

малко количество ябълков сок и го дайте на детето си. Повторете, ако е необходимо, докато всички пелети изчезнат. Не 

съхранявайте сместа от дабигатран пелети и мека храна или ябълков сок; използвайте в рамките на 30 минути след 

смесване.

Ако детето ви не приеме цялата доза дабигатран пелети, не давайте друга доза по това време. 

Продължете със следващата доза в определеното време.
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Дабигатран ще помогне за предотвратяване на инсулти и кръвни съсиреци само докато продължавате да го приемате. 

Продължете да приемате дабигатран, дори ако се чувствате добре. Не забравяйте да попълните рецептата си, преди да свършите 

лекарствата, за да не пропуснете дози дабигатран. Не спирайте приема на дабигатран, без да говорите с Вашия лекар. Ако 

внезапно спрете приема на дабигатран, рискът да имате съсирек или инсулт може да се увеличи.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете дабигатран,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към дабигатран, други лекарства или някоя от съставките на 
дабигатран капсули или пелети. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за 
списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: дронедарон (Multaq), кетоконазол (Nizoral) и рифампин (Rifadin, Rimactane, в Rifamate, в Rifater). Може да се 
наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако сте подменили клапа на сърцето си или ако наскоро сте забелязали някакви 
необичайни синини или кървене. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате дабигатран.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали проблем с кървенето, кървене или язва в стомаха или 
червата; или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате дабигатран, обадете се на Вашия лекар. Приемът на дабигатран може да увеличи риска от 
тежко кървене по време на раждането и раждането.

говорете с Вашия лекар за рисковете и ползите от приема на дабигатран, ако сте на 75 или повече години.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
дабигатран.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако си спомните пропуснатата доза по-малко от 6 

часа преди следващата планирана доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. 

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Дабигатран може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако се появи някой от тези симптоми:

стомашни болки
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разстроен стомах

киселини в стомаха

гадене

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете 
спешна медицинска помощ:

необичайни синини или кървене

розова или кафява урина

червени или черни, катранени изпражнения

кашляне на кръв

повръщане, което е кърваво или прилича на утайка от кафе

кървене от венците

чести кръвотечения от носа

тежко менструално кървене

кървене от порязване, което продължава по-дълго от нормалното

болки в ставите или подуване

главоболие

замаяност или чувство на припадък

слабост

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

болка в гърдите или стягане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

Дабигатран може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?
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Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Не съхранявайте дабигатран 

капсули в кутия за хапчета или органайзер за хапчета. Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и 

влага. Отворете само една бутилка дабигатран капсули наведнъж. Довършете отворената си бутилка дабигатран капсули, преди да 

отворите нова бутилка. Изхвърлете всички капсули, които са останали в контейнера 4 месеца след като сте го отворили. 

Съхранявайте отделните пакети с пелети дабигатран запечатани в алуминиевата торба, докато не сте готови да ги използвате. 

Изхвърлете всички неизползвани пакети с пелети 6 месеца след отваряне на алуминиевата торба.

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

необичайни синини или кървене

розова или кафява урина

червени или черни, катранени изпражнения

повръщане, което е кърваво или прилича на утайка от кафе

кашляне на кръв

каква друга информация трябва да знам?

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена
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