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Dabigatran
binibigkas bilang (da'' bi gat' ran)

MAHALAGANG BABALA:

Kung mayroon kang atrial fibrillation (isang kondisyon kung saan hindi regular ang tibok ng puso, pinapataas ang posibilidad na magkaroon ng mga 

clots sa katawan, at posibleng magdulot ng mga stroke) at umiinom ng dabigatran upang makatulong na maiwasan ang mga stroke o malubhang 

pamumuo ng dugo, ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng stroke pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng gamot na ito. Huwag 

tumigil sa pag-inom ng dabigatran nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Ipagpatuloy ang pag-inom ng dabigatran kahit na mabuti na ang 

pakiramdam mo. Siguraduhing punan muli ang iyong reseta bago ka maubusan ng gamot upang hindi mo makaligtaan ang anumang dosis ng 

dabigatran. Kung kailangan mong ihinto ang pag-inom ng dabigatran, maaaring magreseta ang iyong doktor ng isa pang anticoagulant ('blood 

thinner') upang makatulong na maiwasan ang pagbuo ng namuong dugo at magdulot sa iyo ng stroke.

Kung mayroon kang epidural o spinal anesthesia o spinal puncture habang umiinom ng 'blood thinner' gaya ng dabigatran, 

ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng namuong namuong dugo sa o sa paligid ng iyong gulugod na maaaring magdulot 

sa iyo ng pagkaparalisado. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang epidural catheter na naiwan sa iyong katawan 

o mayroon o nakaranas na ng paulit-ulit na epidural o spinal punctures, spinal deformity, o spinal surgery. Sabihin sa iyong 

doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod: anagrelide (Agrylin), aspirin at iba pang 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin), indomethacin (Indocin, Tivorbex), 

ketoprofen, at naproxen (Aleve, Anaprox, iba pa), cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix), dipyridamole (Persantine), 

eptifibatide (Integrilin), heparin, prasugrel (Effient), ticagrelor (Brilinta), ticlopidine, tirofiban (Aggrastat), at warfarin 

(Coumadin, Jantoven). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: 

pananakit ng likod, panghihina ng kalamnan (lalo na sa iyong mga binti at paa), pamamanhid o pangingilig (lalo na sa iyong 

mga binti), o pagkawala ng kontrol sa iyong bituka o pantog.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa dabigatran.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may dabigatran at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon 

at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang 

website ng Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay 

sa Medication.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Dabigatran ay ginagamit upang gamutin ang deep vein thrombosis (DVT; isang namuong dugo, kadalasan sa binti) at pulmonary embolism 

(PE; isang namuong dugo sa baga) sa mga matatanda at bata na may edad na 3 buwan at mas matanda pa na ginagamot ng injectable 

anticoagulant ('pagpapayat ng dugo'). Ginagamit din ito upang bawasan ang panganib ng DVT at PE na mangyari muli pagkatapos makumpleto 

ang paunang paggamot sa mga matatanda at bata na 3 buwang gulang at mas matanda. Ginagamit ang Dabigatran upang makatulong na 

maiwasan ang DVT at PE sa mga nasa hustong gulang na nagkaroon ng operasyon sa pagpapalit ng balakang. Ginagamit din ang Dabigatran 

upang makatulong na maiwasan ang mga stroke o malubhang pamumuo ng dugo sa mga nasa hustong gulang na may atrial fibrillation (isang 

kondisyon kung saan hindi regular ang tibok ng puso, pinatataas ang posibilidad na magkaroon ng mga clots sa katawan, at posibleng magdulot 

ng mga stroke) nang walang sakit sa balbula sa puso. Ang Dabigatran ay nasa isang klase ng mga anticoagulant na gamot na tinatawag na direct 

thrombin inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbuo ng mga namuong dugo sa katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Dabigatran bilang isang kapsula at mga pellet upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Kapag ang dabigatran ay ginagamit upang 

gamutin o maiwasan ang isang DVT o PE o upang maiwasan ang mga stroke o malubhang pamumuo ng dugo sa mga taong may atrial fibrillation, 

kadalasang kinukuha ito ng dalawang beses sa isang araw. Kapag ginamit ang dabigatran upang maiwasan ang isang DVT o PE pagkatapos ng 

operasyon sa pagpapalit ng balakang, kadalasang kinukuha ito ng 1 hanggang 4 na oras pagkatapos ng operasyon, at pagkatapos ay isang beses 

sa isang araw para sa isa pang 28 hanggang 35 araw. Ang mga kapsula ng dabigatran ay maaaring inumin nang may pagkain o walang. Uminom 

ng mga kapsula ng dabigatran na may pagkain kung ang gamot ay sumasakit sa iyong tiyan. Bigyan ng mga dabigatran pellets bago kumain upang 

matiyak na natatanggap ng iyong anak ang buong dosis. Uminom ng dabigatran sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga 

direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin 

ang dabigatran nang eksakto tulad ng itinuro.

Lunukin ang mga kapsula nang buo na may isang buong baso ng tubig; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito. Huwag buksan 

ang mga kapsula at iwiwisik ang mga nilalaman sa pagkain o sa mga inumin.

Ang mga dabigatran pellet ay dapat inumin kasama ng malambot na pagkain o katas ng mansanas. Huwag ihalo ang mga pellet sa gatas o mga 

pagkain na naglalaman ng mga produktong gatas. Upang maghanda ng isang dosis ng dabigatran pellets na may malambot na pagkain, iwisik ang 

buong pakete ng mga pellets sa malambot na pagkain tulad ng baby rice cereal (inihanda sa tubig), mashed carrots, mashed banana, o applesauce. 

Ibigay ang buong timpla sa loob ng 30 minuto ng pagwiwisik ng mga pellets sa malambot na pagkain. Bilang kahalili maaari kang magbigay ng 

dabigatran pellets sa iyong anak kasama ng apple juice. Sandok ang mga pellets sa bibig ng iyong anak at ihandog sa kanila ang mas maraming 

katas ng mansanas kung kinakailangan upang malunok ang mga pellet. O maaari mong ihalo ang mga pellet sa maliit na halaga ng katas ng 

mansanas at ipainom sa iyong anak ang buong timpla. Kung ang mga pellet ay dumikit sa tasa, magdagdag ng kaunting katas ng mansanas at 

ibigay ito sa iyong anak. Ulitin kung kinakailangan hanggang sa mawala ang lahat ng mga pellets. Huwag iimbak ang pinaghalong dabigatran 

pellets at malambot na pagkain o katas ng mansanas; gamitin sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng paghahalo.

Kung ang iyong anak ay hindi umiinom ng buong dosis ng dabigatran pellets, huwag magbigay ng isa pang dosis sa oras na 

ito. Magpatuloy sa susunod na dosis sa nakatakdang oras.
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Makakatulong ang Dabigatran na maiwasan ang mga stroke at pamumuo ng dugo hangga't patuloy mo itong iniinom. Ipagpatuloy ang pag-inom 

ng dabigatran kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Siguraduhing punan muli ang iyong reseta bago ka maubusan ng gamot upang hindi ka 

makaligtaan ng mga dosis ng dabigatran. Huwag tumigil sa pag-inom ng dabigatran nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung bigla kang 

huminto sa pag-inom ng dabigatran, maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng clot o stroke.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng dabigatran,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa dabigatran, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa dabigatran capsules o pellets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan 

ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, 
at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Tiyaking banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 
dronedarone (Multaq), ketoconazole (Nizoral), at rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). Maaaring kailanganin 
ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung napalitan ka ng balbula sa iyong puso o kung napansin mo kamakailan ang anumang hindi 

pangkaraniwang pasa o pagdurugo. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng dabigatran.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon o nagkaroon ka na ng problema sa pagdurugo, pagdurugo o ulser sa iyong 
tiyan o bituka; o sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng 

dabigatran, tawagan ang iyong doktor. Ang pag-inom ng dabigatran ay maaaring tumaas ang panganib na makaranas ka ng 

matinding pagdurugo sa panahon ng panganganak at panganganak.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pag-inom ng dabigatran kung ikaw ay 75 taong gulang o mas matanda.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
dabigatran.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung naaalala mo ang napalampas na dosis nang wala pang 6 na oras 

bago ang iyong susunod na naka-iskedyul na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. 

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Dabigatran. Sabihin sa iyong doktor kung nangyari ang alinman sa mga sintomas na ito:

sakit sa tyan
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masakit ang tiyan

heartburn

pagduduwal

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o sa mga 

nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-emerhensiyang 

medikal na paggamot:

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

kulay rosas o kayumangging ihi

pula o itim, nakatabing dumi

umuubo ng dugo

pagsusuka materyal na duguan o mukhang coffee grounds

pagdurugo mula sa gilagid

madalas na pagdurugo ng ilong

mabigat na pagdurugo ng regla

pagdurugo mula sa isang hiwa na mas matagal kaysa karaniwan

pananakit o pamamaga ng kasukasuan

sakit ng ulo

pagkahilo o pakiramdam nanghihina

kahinaan

mga pantal

pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

pananakit o paninikip ng dibdib

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

Ang Dabigatran ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?
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Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Huwag mag-imbak ng mga kapsula 

ng dabigatran sa isang pillbox o pill organizer. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan. Buksan 

lamang ang isang bote ng dabigatran capsules sa isang pagkakataon. Tapusin ang iyong binuksan na bote ng dabigatran capsules bago 

magbukas ng bagong bote. Itapon ang anumang mga kapsula na naiwan sa lalagyan 4 na buwan pagkatapos mong buksan ito. 

Panatilihing naka-sealed ang mga indibidwal na packet ng dabigatran pellet sa aluminum bag hanggang handa ka nang gamitin ang mga 

ito. Itapon ang anumang hindi nagamit na pellet packet 6 na buwan pagkatapos buksan ang aluminum bag.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

kulay rosas o kayumangging ihi

pula o itim, nakatabing dumi

pagsusuka materyal na duguan o mukhang coffee grounds

umuubo ng dugo

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand
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Pradaxa®

Huling Binago - 08/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services
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