ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Eliquis (apixaban)
Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς
Έχετε αυτή την κάρτα μαζί σας ανά πάσα στιγμή
Δείξτε αυτή την κάρτα στον φαρμακοποιό σας, τον οδοντίατρό σας ή σε οποιονδήποτε άλλο
επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σας παρακολουθεί.
Βρίσκομαι σε αντιπηκτική αγωγή με Eliquis (apixaban) για την πρόληψη θρόμβων στο αίμα
Συμπληρώστε αυτή την ενότητα ή ζητήστε από τον γιατρό σας να τη συμπληρώσει για εσάς
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:
Ένδειξη:
Δόση: mg δύο φορές ημερησίως
Ονοματεπώνυμο ιατρού:
Τηλέφωνο ιατρού:
Πληροφορίες για τους ασθενείς
•
•
•
•
•
•

Παίρνετε το Eliquis τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν παραλείψετε μια δόση, πάρτε την μόλις
το θυμηθείτε και συνεχίστε να ακολουθείτε το δοσολογικό σας πρόγραμμα.
Μην σταματήσετε να παίρνετε το Eliquis χωρίς να μιλήσετε με τον γιατρό σας, δεδομένου ότι
διατρέχετε κίνδυνο να υποστείτε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή να εμφανίσετε άλλες επιπλοκές.
Το Eliquis βοηθά στην αραίωση του αίματος. Ωστόσο αυτό μπορεί να σας αυξήσει τον κίνδυνο
αιμορραγίας.
Τα σημεία και συμπτώματα της αιμορραγίας περιλαμβάνουν μώλωπες ή αιμορραγία κάτω από το
δέρμα, κόπρανα στο χρώμα της πίσσας, αίμα στα ούρα, ρινορραγία, ζάλη, κόπωση, ωχρότητα ή
αδυναμία, αιφνίδιο έντονο πονοκέφαλο, βήχα με αίμα ή έμετο με αίμα.
Εάν η αιμορραγία δεν σταματά από μόνη της, ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.
Εάν χρειάζεται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση ή οποιαδήποτε επεμβατική διαδικασία,
ενημερώστε τον γιατρό σας ότι παίρνετε Eliquis.

Πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας
•
•
•

•

Το Eliquis (apixaban) είναι ένα από του στόματος χορηγούμενο αντιπηκτικό που δρα με άμεση
εκλεκτική αναστολή του παράγοντα Xa.
Το Eliquis μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Σε περίπτωση μειζόνων αιμορραγικών
επεισοδίων, η λήψη του πρέπει να διακοπεί αμέσως.
Η θεραπεία με Eliquis δεν απαιτεί τακτική παρακολούθηση της έκθεσης στο χορηγούμενο
αντιπηκτικό. Ένας βαθμονομημένος ποσοτικός έλεγχος του αντι-Xa Παράγοντα μπορεί να φανεί
χρήσιμος σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. υπερδοσολογία και επείγουσα χειρουργική επέμβαση
(δεν συνιστώνται δοκιμασίες πήξης χρόνου προθρομβίνης (PT), διεθνούς κανονικοποιημένου
πηλίκου (INR) και χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)) – βλέπε ΠΧΠ.
Παράγοντας αναστροφής της δράσης αντι-Xa παράγοντα του apixaban δύναται να είναι
διαθέσιμος.
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Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώσετε τον/τη γιατρό, τον/τη φαρμακοποιό, ή
τον/την νοσηλευτή(-τριά) σας. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια ακόμα κι αν δεν
αναφέρεται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.
Μπορείτε να συνεισφέρετε στην παρακολούθηση της ασφάλειας του Eliquis αναφέροντας τις
ανεπιθύμητες ενέργειες που σας παρουσιάζονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), με τη
χρήση της κίτρινης κάρτας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο (http://www.eof.gr) του ΕΟΦ,
Μεσογείων 284, GR15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337.
Διευκρινίζεται ότι ο ΕΟΦ δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών
ανεπιθύμητων ενεργειών. Αρμόδιος για την παροχή τέτοιων συμβουλών είναι μόνον ο ιατρός σας.
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