ডিপ ভেইন থ্রমব�োসিস (deep vein thrombosis) এবং
পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম (pulmonary embolism) এর
চিকিৎসায় সাহায্য করা এবং র�োগের পুনরাব ৃত্তি প্রতির�োধ করা
এই পুস্তিকাটি সেই সব প্রাপ্তবয়স্ক র�োগীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাঁদের ডিপ ভেইন থ্রমব�োসিস (DVT) এবং
পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম (PE) এর চিকিৎসার জন্য এবং/অথবা যাতে DVT এবং PE এর পুনরাব ৃত্তি প্রতির�োধ
করা যায় তার জন্য ELIQUIS® (apixaban) সুপারিশ করা হয়েছে
আপনার ওষুধপত্রের প্যাকেট-এর অন্তর্ ভুক্ত র�োগীদের তথ্যপত্রটি সব সময় পড়ুন।
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ELIQUIS® (apixaban)
বিষয়ক তথ্যপুস্তিকা
আপনাকে এই পুস্তিকাটি দেওয়া হয়েছে কারণ ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস্ (DVT)
এবং/অথবা পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম (PE) এর চিকিৎসা করা এবং
এই রক্তপিণ্ডগুলি পুনরায় তৈরি হওয়া প্রতির�োধ করার জন্য আপনাকে
ELIQUIS® (apixaban) সুপারিশ করা হয়েছে।
DVT এবং PE কী এবং এই ওষুধটি কীভাবে এগুলির চিকিৎসা করে
অথবা পুনরাব ৃত্তি ঘটা প্রতির�োধ করে তা এই পুস্তিকাটি ব্যাখ্যা করবে।
এছাড়াও আপনার ওষুধপত্রের প্যাকেট-এর অন্তর্ভুক্ত র�োগীদের তথ্যপত্রটি
আপনার পড়া উচিত।
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ভেনাস থ্রম্বোএমব�োলিজ্ম (VTE) কী ?
যখন রক্তের ক�োষগুলি এক জায়গায় জড়ো হয়ে জমে যায় তখন রক্ত
জমাট বেঁধে যায়। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আপনার
শরীরে স্বাভাবিকভাবেই রক্তপিণ্ড তৈরি হয়। তবে, কখনও কখনও
শিরার মধ্যে রক্তপিণ্ড তৈরি হতে পারে।
ভেনাস থ্রম্বোএমব�োলিজ্ম (অথবা সংক্ষেপে VTE) একটি পরিভাষা
যার অন্তর্ভুক্ত হল দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অবস্থা; ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস
(অথবা DVT) এবং পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম (অথবা PE)।
যখন রক্তপিণ্ড একটি রক্তবাহী নালীকে আটকে দেয়, যা সবচেয়ে বেশি ঘটে
পায়ের গভীরের শিরার মধ্যে, তখন তাকে DVT বলে। DVT থেকে
জমাট বাঁধা রক্তের একটি অংশ ভেঙে গিয়ে ফু সফু সে প�ৌঁছে যেতে পারে
যার পরিণামে PE হতে পারে।
VTE ম�োটামুটি সাধারণভাবে হতে দেখা যায়। আনুমানিক প্রতি 20
জন ব্যক্তির মধ্যে 1 জনের জীবনকালে একবার VTE হতে দেখা যায়।
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DVT তৈরি
1

স্বাভাবিক সঞ্চালন
2

3

6

রক্তপিণ্ডের একটি অংশ ভেঙে গিয়ে একটি তঞ্চিত
রক্তপিণ্ড অর্থাৎ এমব�োলাস তৈরি করে

ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস্ (DVT) কী?
ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস্ (অথবা DVT) হয় যখন শরীরের
গভীরে ক�োন�ো শিরায় রক্তপিণ্ড (থ্রম্বাস) তৈরি হয়।
সাধারণত পায়ের নিচের দিক, ঊরু অথবা শ্রোণিদেশে
DVT হতে দেখা যায়।
এই রক্তপিণ্ডটি শিরার মধ্যে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহকে সীমিত
করে অথবা তা বন্ধ করে দেয় যার ফলে রক্তপিণ্ডের তলায়
রক্ত জমতে থাকে।
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পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম (PE) কী?
পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম (অথবা PE) হয় যখন ফু সফু সের একটি রক্তবাহী
নালীর পথ DVT থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা এবং রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে
ভ্রমণ করে ফু সফু সের মধ্যে চলে আসা একটি রক্তপিণ্ড অথবা রক্তপিণ্ডের অংশের
(এম্বোলাস) দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যায়।
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■

যদি এটি বড় হয় তাহলে রক্তপিণ্ডটি ফু সফু সের মধ্যে রক্তের প্রবাহ সীমিত
করতে পারে যার ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে

■

যদি DVT এর চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে PE হওয়ার
ঝু ঁকি বেড়ে যায়

■

DVT এর তু লনায় PE অধিক গুরুতর এবং যদি অবিলম্বে
র�োগনির্ণয় এবং চিকিৎসা না হয় তাহলে এটি প্রাণঘাতী হতে পারে

PE তৈরি হওয়া

পায়ে DVT

DVT পায়ে তৈরি হয়।
রক্তপিণ্ডের একটি টু কর�ো
ভেঙে যেতে পারে এবং
তারপর রক্তপ্রবাহের মধ্যে
দিয়ে ফু সফু স পর্যন্ত চলে
যেতে পারে, একেই বলে
পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম (PE)।
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DVT এর লক্ষণ এবং উপসর্গ
পায়ে DVT এর সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি হল:
■

ব্যথা

■

ক�োমলতা

■

ফু লে ওঠা

■

ত্বকের রঙের পরিবর্তন (নীল/লাল/বেগুনি) অথবা ক্ষতিগ্রস্ত পায়ে
উষ্ণতার অনুভূ তি

ক�োন�ো ক�োন�ো ক্ষেত্রে DVT এর ক�োন�ো র�োগলক্ষণ থাকে না।
DVT এর র�োগনির্ণয় কঠিন হতে পারে কারণ র�োগলক্ষণগুলি সুনির্দিষ্ট নয়
এবং এটি পেশীর ব্যথা অথবা পেশীর খিঁচুনি অথবা পেশীর ওপর চাপ
পড়ার কারণে বেদনার অনুভূ তির অনুরূপ হয়।
র�োগলক্ষণগুলি হঠাৎ শুরু হতে পারে অথবা কয়েক দিন অথবা সপ্তাহ ধরে
ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে।
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PE এর লক্ষণ এবং উপসর্গ
DVT এর মত, PE এর র�োগলক্ষণগুলিও সুনির্দিষ্ট নয় এবং
এটি নির্ভর করে অবর�োধের প্রাবল্যের ওপর।
PE এর র�োগলক্ষণ এবং উপসর্গগুলির অন্তর্ভুক্ত হল:
■

শ্বাসকষ্ট/হাঁফ ধরা

■

কাশি (শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত থাকতে পারে/নাও পারে)

■

বুকে ব্যথা/অস্বস্তি

■

উদ্বেগ

■

মাথা ঘ�োরা

■

স্বাভাবিকের থেকে দ্রুততর অথবা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন
অথবা কম রক্তচাপ

তবে, কখনও কখনও PE-তে ভু গছেন এমন ব্যক্তিদের ক�োন�ো
র�োগ লক্ষণ থাকে না।
PE এর র�োগ লক্ষণগুলি অন্যান্য র�োগের অনুরূপ হতে পারে যেমন
নিউম�োনিয়া এবং হার্ট অ্যাটাক। যদি এর মধ্যে ক�োন�ো একটি র�োগ লক্ষণ
আপনার মধ্যে দেখা যায়, তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সহায়তা
নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
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VTE এর কারণ কী?
যে কার�ো VTE হতে পারে, কিন্তু কতকগুলি কারণে এটি হওয়ার ঝু ঁকি বাড়ে।
উদাহরণস্বরূপ, আঘাত অথবা অপারেশন এর কারণে শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়, যেমন হয় ইস্ট্রোজেন (oestrogen)
হরম�োন এর অতিরিক্ত মাত্রা অথবা ধূমপানের ফলেও। এই ঝু ঁকির কারণগুলি
যত বেশি থাকবে, ততই আপনার VTE হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।
সাধারণত ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস (DVT) এর কারণ হল অন্তর্নিহিত কতকগুলি
র�োগাবস্থার সমন্বয় অথবা পরিস্থিতি যার ফলে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটার
সম্ভাবনা বেড়ে যায়:
■

নড়াচড়ার অভাবে রক্ত সঞ্চালনের ধীর গতি যার কারণ:
● প্রবল অসুস্থতা
● হাসপাতালে ভর্তি থাকা
● বিছানায় দীর্ঘমেয়াদি বিশ্রাম (3 দিনের বেশি)
● দীর্ঘ সময় ধরে ভ্রমণ (যেখানে 4 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে
বসে থাকতে হয়)
● শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনশৈলী
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■

দ্রুত রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার প্রবণতা যার কারণ হল:
● বংশানুক্রমে প্রাপ্ত অবস্থা
● ইস্ট্রোজেন এর মাত্রা বাড়া:
• গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান জন্মদানের 6 সপ্তাহ পর্যন্ত
• হরম�োন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা এবং তার সঙ্গে খাওয়ার
গর্ভনির�োধক ওষুধ

■

আঘাত অথবা প্রদাহ:
● সাম্প্রতিক বড় ধরনের অপারেশন অথবা আঘাত (3 মাসের মধ্যে)

■

নির্দিষ্ট কিছু দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা:
● হৃদযন্ত্র, ফু সফু স অথবা কিডনির র�োগ
● ক্যান্সার ও এর চিকিৎসা

■

অন্যান্য কারণসমূহ:
● রক্ত জমাট বাঁধা সংক্রান্ত সমস্যার ব্যক্তিগত ইতিহাস অথবা
পূর্বে DVT/PE হওয়া
● DVT/PE এর পারিবারিক ইতিহাস
● বয়স বাড়া (40 বছরের বেশি)
● ধূমপান
● অধিক ওজন অথবা স্থূলতা
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VTE কি আবার হতে পারে?
যদি আপনার VTE থাকে, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে তার পুনরাব ৃত্তি হওয়ার
সম্ভাবনা যাঁর এটি কখনও হয়নি তাঁর থেকে বেশি।
পুনরাব ৃত্তি হওয়ার ঝু ঁকি:
■

যাঁদের আর VTE হওয়ার ঝু ঁকির কারণগুলি নেই তাঁদের ক্ষেত্রে
(যেমন অপারেশন থেকে সেরে উঠেছেন অথবা যাঁরা আর দীর্ঘ সময় ধরে
ভ্রমণ করেন না) বছরে আনুমানিক 3%

■

বছরে 10% অথবা তত�োধিক তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁদের এখনও ঝু ঁকির কারণগুলি
আছে (যেমন ক্যান্সার অথবা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত র�োগ) অথবা যাঁদের ক্ষেত্রে
VTE এর কারণটি অজ্ঞাত

■

ব্যক্তিগত ঝু ঁকির কারণগুলির ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে র�োগের পুনরাব ৃত্তি
হওয়ার ঝু ঁকি ভিন্ন ভিন্ন হবে

যেহেতু ঝু ঁকি কমান�োর ক্ষেত্রে দ্রুত র�োগনির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ, তাই নতু ন অথবা
আবার হওয়া VTE এর লক্ষণ ও উপসর্গগুলি চিনতে পারা এবং
দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
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DVT এর জটিলতা
প�োস্ট-থ্রম্বোটিক সিনড্রোম (PTS) একটি জটিলতা যা কেউ DVT-তে
ভ�োগার পরে হতে পারে। শিরার মধ্যে ভালভ্থাকে যা রক্তের প্রবাহের দিকনিয়ন্ত্রণ
করে এবং PTS তখনই হয় যখন রক্ত জমাট বাঁধার ফলে এই ভালভ্গুলি
ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
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■

যদি রক্তপিণ্ডটি হাঁটুর ওপরে থাকে, আপনার একই পায়ে একাধিক রক্তপিণ্ড
একাধিকবার তৈরি হয় অথবা আপনার ওজন বেশি হয়, তাহলে PTS
হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

■

ৃ ীয়াংশ থেকে অর্ধেকের ক্ষেত্রে PTS হবে,
DVT র�োগীদের প্রায় এক-তত
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্র DVT হওয়ার 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে

■

PTS এর ফলে ফ�োলাভাব, ব্যথা, ফ্যাকাসে হওয়া এবং পায়ে আলসার
হতে পারে

■

ইলাস্টিক এর তৈরি কমপ্রেশন ম�োজা পরলে আপনার PTS এর ঝু ঁকি
কমতে পারে, যা ম ৃদু চাপ তৈরি করে এবং রক্তকে আপনার পায়ের (পা’গুলির)
উপর দিকে উঠতে সাহায্য করে রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি ঘটায়।
DVT এর কারণে হওয়া ব্যথা বা ফ�োলা উপশমের জন্যও কমপ্রেশন
ম�োজা পরার সুপারিশ করা হয় অথবা প্রেসক্রিপশন-এ লেখা হয়

PE এর জটিলতা
ক্রনিক থ্রম্বোএমব�োলিক পালম�োনারি হাইপারটেনশন (CTEPH) হল
হৃদযন্ত্র থেকে ফু সফু সে রক্ত বহনকারী পালম�োনারি ধমনীগুলিতে রক্তচাপ ব ৃদ্ধি।
এর কারণ হল একটি রক্তপিণ্ড যা রক্তপ্রবাহের বাধা বাড়িয়ে দেয়।
■

CTEPH এর র�োগলক্ষণগুলির অন্তর্ভুক্ত হল হাঁফ ধরা, ক্লান্তি, বুকে ব্যথা
এবং হৃদস্পন্দনের দ্রুতগতি

■

PE এর পরে আনুমানিক 5% মানুষ CTEPH-এ ভ�োগেন

■

CTEPH এর কারণে অন্যান্য র�োগাবস্থা হতে পারে এবং এটি
প্রাণঘাতী হতে পারে
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কীভাবে VTE এর চিকিৎসা করা যায় এবং কীভাবে
VTE এর পুনরাব ৃত্তির ঝু ঁকি কমান�ো যায়?
তঞ্চনর�োধক হল এমন ওষুধ যা রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল
বাড়ান�োর মাধ্যমে কাজ করে। রক্তপিণ্ড আরও বড় হওয়া বন্ধ করে এবং শরীরকে
সেটি স্বাভাবিকভাবে অপসারণে সাহায্য করার মাধ্যমে এগুলি VTE
(DVT অথবা PE) এর চিকিৎসায় এবং তার পুনরাব ৃত্তি প্রতির�োধ করতে
ব্যবহার করা হয়। এগুলি নতু ন রক্তপিণ্ড তৈরি হওয়া বন্ধ করতেও সাহায্য করে।
যে ক�োন�ো তঞ্চনর�োধক ওষুধ গ্রহণের প্রধান ঝু ঁকি হল রক্তপাত - রক্ত জমাট বাঁধার
সময়কাল বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আপনার রক্তপাতের ঝু ঁকি বেড়ে যায়।
রক্তপাত আপনার শরীরের বাইরে (যেমন আপনার নাক থেকে অথবা আঘাত থেকে)
অথবা ভিতরে (যেমন আপনার পেটে বা মস্তিষ্কে) হতে পারে।
আপনার ডাক্তার আপনার আরেকবার VTE হওয়ার ঝু ঁকির যত্নসহকারে
মূল্যায়ন করেছেন এবং আপনার রক্তপাতের ঝু ঁকির প্রেক্ষিতে বিষয়টির
ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।
যদি আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে সেগুলি
আল�োচনা করা উচিত।
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সুস্থ থাকার সাথে সাথে আপনার ওষুধপত্রগুলি গ্রহণ করা আপনার VTE
এর পুনরাব ৃত্তি প্রতির�োধ করতেও সাহায্য করতে পারে।
■

পথ্য: আপনার ক�োলেস্টেরল এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং সুস্থ ওজন
বজায় রাখতে প্রচু র পরিমাণে টাটকা ফল এবং শাকসব্জি খান এবং চর্বিযুক্ত মাংস
ও প্রক্রিয়া করা খাদ্য এড়িয়ে চলুন। প্রচু র জল পান করুন এবং মদ্যপানের পরিমাণ
সীমিত রাখুন

■

ব্যায়াম: নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিয়ে প্রধানত শারীরিক পরিশ্রমহীন
জীবন এড়িয়ে চলুন যা শুধু যে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে
তাই নয়, এর ফলে আপনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে পারবেন।
আপনার সাম্প্রতিক র�োগাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক�োন�ো নতু ন ধরনের ব্যায়াম
শুরু করার আগে সেটি আপনার পক্ষে নিরাপদ কি না এবং কখন, তা নির্ধারণের
জন্য আপনার ডাক্তারের সঙ্গে আল�োচনা করুন

■

ধূমপান: যেহেতু ধূমপানের ফলে রক্ত জমাট বাঁধার ঝু ঁকি বেড়ে যায়,
তাই ধূমপান বন্ধ করলে আপনার DVT/PE এর ঝু ঁকি কমবে

■

ইস্ট্রোজেন: যেসব মহিলা ম�ৌখিক গর্ভনির�োধক অথবা হরম�োন প্রতিস্থাপন
চিকিৎসা নিচ্ছেন তাঁরা তাঁদের ডাক্তারের সঙ্গে অন্যান্য বিকল্পগুলির বিষয়ে
আল�োচনা করবেন
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ELIQUIS® (apixaban) সম্পর্কে:
কেন আপনার জন্য ELIQUIS® (apixaban)
সুপারিশ করা হয়েছে?
ELIQUIS® (apixaban)-এ অ্যাপিক্সাব্যান নামের সক্রিয়
পদার্থ আছে এবং এটি তঞ্চনর�োধক নামে পরিচিত ওষুধগুলির একটি
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই ওষুধটি রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
উপাদান ফ্যাক্টর Xa-কে অবর�োধ করে রক্ত জমাট বাঁধা প্রতির�োধ
করতে সাহায্য করে।
আপনার পায়ের শিরায় (ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস্) এবং/অথবা আপনার
ফু সফু সের রক্তবাহী নালীতে (পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম) একটি
রক্তপিণ্ডের চিকিৎসা করা অথবা রক্তপিণ্ডগুলি যাতে পুনরায় তৈরি না হয়
তা প্রতির�োধ করার জন্য আপনাকে এই ওষুধটি সুপারিশ করা হয়েছে।
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কীভাবে ELIQUIS® (apixaban)
গ্রহণ করবেন
যাতে ওষুধটি ফলপ্রসূভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করতে, আপনার ডাক্তার
যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই আপনার সবসময় এই ওষুধটি নেওয়া উচিত।
ELIQUIS® (apixaban) অবশ্যই সবসময় দিনে দু’বার গ্রহণ করতে হবে।
প্রতিদিন একই সময়ে ট্যাবলেটটি খাওয়ার চেষ্টা করুন।
■

আপনার মনে রাখতে সাহায্য করার জন্য, দিনে দু’বার করতে হয় এমন
স্বাভাবিক রুটিনের মধ্যে আপনার ট্যাবলেট খাওয়ার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত
করতে চেষ্টা করুন, যেমন প্রাতরাশ অথবা রাতের খাবারের সময়

■

আপনার ওষুধের সঙ্গে যে র�োগীদের তথ্যপত্র দেওয়া হয়েছে তা আপনার
পড়া উচিত

আপনার ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী আপনার ওষুধটি নেওয়া উচিত।
যদি আপনার প্রয়�োজনীয় ওষুধের ড�োজ সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হন অথবা
আপনার ওষুধ সম্পর্কে যদি প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তার অথবা
ফার্মাসিস্ট-এর সঙ্গে যাচাই করা উচিত।

23

আপনি অবশ্যই এক গ্লাস জল এর সঙ্গে ট্যাবলেটটি গিলে খাবেন।
এটি খাদ্যের সঙ্গে অথবা খাদ্য ছাড়াই গ্রহণ করা যায়। যদি ট্যাবলেট গিলে
খেতে অসুবিধা হয়, তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।

আমাকে কতদিন ধরে
ELIQUIS® (apixaban) নিতে হবে?
VTE-এর জন্য চিকিৎসার স্থায়িত্বকাল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।
আপনার অবশ্যই উচিত সর্বদা আপনার ডাক্তারের নির্দেশ অনুসরণ করা
এবং আপনার ডাক্তার আপনাকে যত দিন পর্যন্ত ওষুধ নিতে বলেছেন
ততক্ষণ আপনার ওষুধ নেওয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত।
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প্রথমে
আপনার
ডাক্তারের সঙ্গে
আল�োচনা না করে
ELIQUIS®
(apixaban)
নেওয়া
বন্ধ করবেন না!
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প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হয় এমন প্রশ্নাবলী
যদি Eliquis® (apixaban) এর একটি ড�োজ
নিতে ভু লে যাই তাহলে কী হবে?
যদি একটি ড�োজ নিতে ভু লে যান তাহলে মনে পড়ার সাথে সাথে
ওষুধটি নিন এবং তারপরে স্বাভাবিক সময়ে পরবর্তী ড�োজটি নিন
এবং তারপরে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যান। কী করতে হবে সে সম্পর্কে
সুনিশ্চিত না হলে আপনার ডাক্তার অথবা ফার্মাসিস্ট-কে জিজ্ঞাসা করুন।

আমি যদি খুব বেশি ELIQUIS® (apixaban)
নিয়ে থাকি তাহলে আমার কী করা উচিত?
আপনাকে এই ওষুধটি যে ড�োজে সুপারিশ করা হয়েছে,
আপনি যদি তার চেয়ে বেশি নিয়ে থাকেন, তাহলে অবিলম্বে
আপনার ডাক্তারকে জানান। যদি ক�োন�ো ট্যাবলেট বাকি
নাও থাকে তাহলেও ওষুধের প্যাকেটটি আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।
আপনি যদি সুপারিশের চেয়ে বেশি ট্যাবলেট নিয়ে থাকেন,
তাহলে আপনার রক্তপাতের ঝু ঁকি বেড়ে যেতে পারে।
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ELIQUIS® (apixaban)
গ্রহণ করার সময় যা লক্ষ্য করতে হবে
■

ট্যাবলেট এর প্যাকেট এর ভিতরে প্যাকেজ এর প্রচারপত্রটির সঙ্গে আপনি একটি র�োগী
সতর্কীকরণ কার্ড পেতে পারেন অথবা আপনার ডাক্তার একটি অনুরূপ কার্ড আপনাকে
দিতে পারেন। এই ওষুধটি খাওয়ার সময় আপনার সঙ্গে সর্বদা এই কার্ডটি রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
আপনার ফার্মাসিস্ট, দাঁতের ডাক্তার অথবা আপনার স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে যুক্ত অন্যান্য
পেশাদারদের সতর্কীকরণ কার্ডটি দেখান

■

যদি আপনাকে ক�োন�ো অপারেশন অথবা দাঁতের চিকিৎসাপ্রণালী ইত্যাদি করাতে হয়,
তাহলে আপনার ডাক্তার অথবা দাঁতের ডাক্তারকে জানান যে আপনি ELIQUIS®
(apixaban) নিচ্ছেন। আপনাকে ওষুধের মাত্রা কমাতে অথবা এই ওষুধটি
সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হতে পারে এবং এটা কীভাবে করবেন সে সম্পর্কে আপনার
ডাক্তার অথবা দাঁতের ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দেবেন

■

আপনি গ্রহণ করছেন এমন অন্য যে ক�োন�ো ওষুধ সম্পর্কে আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট
অথবা দাঁতের ডাক্তারকে অবশ্যই বলবেন, যার অন্তর্ভুক্ত হল এমন ওষুধ যা আপনি নিজেই
ক�োন�ো প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধের দ�োকান থেকে কিনেছেন (যেমন মাথা ব্যথা অথবা ঠাণ্ডা
লাগার জন্য অ্যাসপিরিন) এবং এমন ক�োন�ো ভেষজ ওষুধ (যেমন সেণ্ট জনস্ ওয়ার্ট) যা
আপনি নিচ্ছেন
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■

ক�োন�ো ক�োন�ো ওষুধ অথবা সাপ্লিমেণ্ট এই ওষুধটির তঞ্চনর�োধক প্রভাবে বাধা দিতে পারে
যার ফলে রক্তপাতের ঝু ঁকি বাড়তে পারে অথবা ওষুধটির কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।
ELIQUIS® (apixaban)-কে প্রভাবিত করতে পারে এমন ওষুধগুলির একটি
তালিকা ওষুধের প্যাকেটের ভিতরে র�োগীদের তথ্যপুস্তিকায় পাওয়া যেতে পারে

অন্য সব তঞ্চনর�োধকের মত এই ওষুধ গ্রহণ করার সময়ও আপনার রক্তপাতের
■	
লক্ষণগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং যদি রক্তপাতের ক�োন�ো লক্ষণ দেখা যায়,
তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
■	
রক্তপাতের লক্ষণ এবং উপসর্গগুলির অন্তর্ভুক্ত হল কালশিটে পড়া অথবা ত্বকের
নিচে রক্তপাত, কাল�ো রঙের মল, মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত, নাক থেকে রক্তপাত,
মাথা ঘ�োরা, ক্লান্তি, ফ্যাকাসে ভাব অথবা দুর্বলতা, হঠাৎ প্রবল মাথাব্যথা,
কাশির সঙ্গে রক্ত আসা অথবা রক্তবমি হওয়া অথবা বমির সঙ্গে কফির মত
কিছু ওঠা ইত্যাদি।
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■	
যদি ওষুধটির ক�োন�ো উপাদানে আপনার অ্যালার্জি থাকে, যদি আপনার অতিরিক্ত
রক্তপাত হতে থাকে, যদি আপনার এমন ক�োন�ো র�োগাবস্থা থাকে (অথবা আছে বলে
মনে করা হয়) যার ফলে আপনার গুরুতর রক্তপাতের ঝু ঁকি বাড়তে পারে, যদি আপনার
যকৃ তের র�োগ থাকে যার পরিণামে রক্তপাতের ঝু ঁকি বেড়ে যায় অথবা যদি আপনি
রক্ত জমাট বাঁধা প্রতির�োধ করার জন্য ওষুধ গ্রহণ করতে থাকেন, তাহলে আপনার
ELIQUIS® (apixaban) নেওয়া উচিত নয়।
■	
এছাড়াও অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে এই ওষুধটির সুপারিশ করা হয় না যেমন গর্ভধারণ,
স্তন্যদান, প্রসথেটিক হার্ট ভাল্ভ আছে এমন র�োগী (অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন থাকুক
বা না থাকুক) এবং অন্য কিছু ওষুধ গ্রহণ করছেন এমন র�োগীদের ক্ষেত্রে
(আর�ো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে র�োগীদের তথ্যপত্রটি পড়ুন)। যদি এর ক�োন�োটি
আপনার ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য বলে মনে করেন, তাহলে অনুগ্রহ করে অবিলম্বে আপনার
ডাক্তারকে বলুন।
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সম্ভাব্য পার্ -শ্ব প্রতিক্রিয়া
সব ওষুধের মত ELIQUIS® (apixaban) এরও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে যদিও
এগুলি সকলের হয় না।
অন্যান্য অনুরূপ ওষুধগুলির (তঞ্চনর�োধক) মত এই ওষুধটি প্রয়োগের
ফলে রক্তপাত হতে পারে যা প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং
অবিলম্বে চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।
অন্যান্য সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলির অন্তর্ভুক্ত হল আপনার পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ (মলে গাঢ়/কাল�ো
রক্তের উপস্থিতি), আপনার অন্ত্রে রক্তক্ষরণ, আপনার মলদ্বার, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া,
মুখ দিয়ে রক্ত পড়া, য�োনি থেকে রক্ত পড়া অথবা মুত্রের নমুনায় রক্তের উপস্থিতি (পরীক্ষা করলে)।
আরও সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে রক্তাল্পতা, যার ফলে ক্লান্তিব�োধ এবং ফ্যাকাসে ভাব,
কালশিটে পড়া ও ফ�োলা, রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পাওয়া (যা রক্ততঞ্চন প্রভাবিত করতে পারে),
বমি বমি ভাব (অসুস্থ ব�োধ), ফু সকুড়ি দেখা যেতে পারে এবং রক্ত পরীক্ষায় গামা-গ্লুটামিল ট্রান্সফারেজ
(GGT) অথবা অ্যালেনিন অ্যামাইন�ো ট্রান্সফারেজ (ALT) এর ব ৃদ্ধি পরিলক্ষিত হতে পারে।
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সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য আপনার ট্যাবলেট এর প্যাকেট
এর মধ্যে দেওয়া র�োগীদের তথ্যপত্রে পাওয়া যেতে পারে।
র�োগীদের তথ্যপত্র অথবা এই পুস্তিকায় তালিকাভু ক্ত না হলেও,
আপনি অনুভব করছেন এমন যে ক�োন�ো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আপনার ডাক্তার,
নার্স অথবা ফার্মাসিস্টকে জানান।

আপনি যে সব পার্শ্ব-প্রতিক্ রিয়ায় ভু গেছেন সেগুল ি সম্পর্কে জানিয়ে
আপনি এই ওষুধ ট ির নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও তথ্য দিতে সাহায্য
করতে পারেন। ক ীভাবে পার্শ্ব-প্রতিক্ রিয়া সম্পর্কে জানাতে হয়
তার জন্য www.mhra.gov.uk /yellowcard দেখু ন।
এছাড়াও 0800 731 1736 নম্বরে অথবা
medical.information@bms.com
ই-মেল-এ ব্রিস্টল-মায়ার্স স্কু ইব মেড িক্যাল ইনফরমেশন
(Bristol-Myers Squibb Medical Information)কে পার্শ্ব-প্রতিক্ রিয়া সম্পর্কে জানান�ো উচ িত।
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আপনার ELIQUIS® (apixaban)
প্যাকেটের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
আপনার ELIQUIS® (apixaban) এর প্যাকেটের ভেতরে
আপনি র�োগীর জন্য তথ্যপত্রের সাথে একটি র�োগী সতর্কীকরণ কার্ড
পাবেন। র�োগীর তথ্যপত্রটি পড়বেন এবং র�োগী সতর্কীকরণ কার্ডটি পূরণ
করে নিবেন (অথবা আপনার ডাক্তারকে সেটি করার জন্য অনুর�োধ করুন)।
র�োগী সতর্কীকরণ কার্ডটি সর্বদা আপনার সাথে রাখা উচিত।
র�োগী সতর্কীকরণ কার্ডটি আপনার ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী,
নিয়মিতভাবে ELIQUIS® (apixaban) গ্রহণের গুরুত্ব
ব্যাখ্যা করে, রক্তক্ষরণের মূল লক্ষণ ও উপসর্গের তালিকা তু লে ধরে
এবং কখন চিকিৎসা সহায়তা নিতে হবে তা উল্লেখ করে।
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সহায়তা পাওয়া
যুক্তরাজ্যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস্ ও
পালম�োনারি এমব�োলিজ্ম হয়েছে এমন ব্যক্তিদের অমূল্য সাহায্য, তথ্য
এবং সহায়তা দেয়।
আপনার উপয�োগী মনে করতে পারেন এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের
য�োগায�োগ সম্পর্কিত তথ্য এখানে দেওয়া হল:
অ্যান্টিক�োয়াগুলেশন ইউকে (Anticoagulation UK)
ওয়েবসাইট: www.anticoagulationuk.org
ই-মেল: info@anticoagulationuk.org
তঞ্চনর�োধক ওষুধপত্র গ্রহণ করছেন এমন ব্যক্তি এবং তাঁদের স্বাস্থ্য পরিচর্যায়
নিযুক্ত পেশাদার ব্যক্তিদের জন্য তথ্য এবং সহায়তা দেয়।
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থ্রম্বোসিস ইউকে (Thrombosis UK)
টেলিফ�োন: 0300 772 9603
(স�োমবার থেকে ব ৃহস্পতিবার সকাল 10টা – বিকাল 4টা)
ওয়েবসাইট: www.thrombosisuk.org
ই-মেল: admin@thrombosisuk.org
থ্রম্বোসিস্ সম্পর্কে সচেতনতা, গবেষণা এবং পরিচর্যার উন্নতির কাজে নিয়োজিত
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আপনার ভবিষ্যতের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি
তারিখ
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সময়

কার সঙ্গে/ক�োথায়

মন্তব্য
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মন্তব্য
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মন্তব্য
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