ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰਬ
ੋਂ ਸੋ ਿਸ (deep vein thrombosis) ਅਤੇ
ਪਲਮਨਰੀ ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (pulmonary embolism) ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਇਹ ਕ ਿਤਾਬੜ ੀ ਡ ੀਪ ਵੇ ਨ ਥ੍ਰੋਂ ਬੋ ਸ ਿਸ (DVT) ਅਤੇ ਪਲਮਨਰ ੀ ਏਂਬੋ ਲਿ ਜ਼ਮ (PE) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ/ ਜਾਂ DVT
ਅਤੇ PE ਦੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਨੂ ੰ ਰੋ ਕ ਣ ਲਈ ELIQUIS® (apixaban) ਦਾ ਨੁ ਸਖ਼ਾ ਲਿਖੇ ਬਾਲਗ਼ ਮਰ ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਜ ਵਿੱ ਚ ਮਰ ੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲ ੀਫਲੈ ਟ ਨੂ ੰ ਹਮੇ ਸ ਼ਾ ਪੜ੍।ਹੋ

ਵਿਸ਼ੇ

2

ਵੀਨਸ ਥ੍ਰਬ
ੋਂ ਏਂ
ੋ ਬੋਲਿਜ਼ਮ (VTE) ਕੀ ਹੈ?
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ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰਬ
ੋਂ ਸਿ
ੋ ਸ (DVT) ਕੀ ਹੈ?
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ਪਲਮਨਰੀ ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਕੀ ਹੈ?
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DVT ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
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PE ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
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VTE ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
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ਕੀ VTE ਦੁ ਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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DVT ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ
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PE ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ
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VTE ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ VTE
ਦੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
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ELIQUIS® (apixaban) ਬਾਰੇ 

21

ELIQUIS® (apixaban)
ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ?
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ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੈਅਸਦ
਼ੁ ਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

36
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ELIQUIS® (apixaban)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬੜੀ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬੜੀ, ਡੀਪਵੇਨਥ੍ਰੋਬੋਸਿਸ (DVT) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ
(PE) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ
ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ELIQUIS® (apixaban) ਦਾ ਨੁ ਸਖਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬੜੀ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ DVT ਅਤੇ PE ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ
ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅੰਦਰ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ਟ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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4

ਵੀਨਸ ਥ੍ਰੋਂਬੋਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (VTE) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ
ਤੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਨਸ ਥ੍ਰੋਂਬੋਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ VTE) ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਦੋ
ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਡੀਪ ਵੀਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ (ਜਾਂ DVT)
ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (ਜਾਂ PE)। ਜਦੋਂ ਵੇਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂ ੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਹਿਣੀ ਨੂ ੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂ ੰ DVT ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DVT ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਟੁ ੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
PE ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
VTE ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ
ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ VTE ਹੋਵੇਗਾ।
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DVT ਦੀ ਬਣਤਰ
1

ਸਾਧਾਰਨ ਖੂਨ-ਦੌਰਾ
2

3

6

ਗਤਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁ ੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਂਬੋਲਸ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ (DVT) ਕੀ ਹੈ?
ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ (ਜਾਂ DVT) ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੂ ੰਘੀ
ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ (ਥ੍ਰੋਂਬਸ) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DVT ਸਾਧਾਰਨ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਪੱਟ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗਤਲਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂ ੰ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਪਲਮਨਰੀ ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਕੀ ਹੈ?
ਪਲਮਨਰੀ ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (ਜਾਂ PE) ਉਦੋਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਵਹਿਣੀ ਖੂਨ
ਦੇ ਗਤਲੇ ਜਾਂ ਗਤਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ (ਏਂਬੋਲਸ) ਦੁ ਆਰਾ ਬਲੌ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ DVT
ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁ ੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੁ ਆਰਾ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।
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■

ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਤਲਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂ ੰ ਸੀਮਿਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

■

ਜੇ ਕਿਸੇ DVT ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ PE ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ
ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

■

PE, DVT ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁ ਰੰਤ ਨਿਦਾਨ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

PE ਦੀ ਬਣਤਰ

ਲੱਤ ਵਿੱਚ DVT

ਲੱਤ ਵਿੱਚ DVT ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਤਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁ ੱਟ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚੇ ਖੂਨ
ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੁ ਆਰਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ
(PE) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

9

DVT ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱ ਛ ਣ
ਲੱਤ ਵਿੱਚ DVT ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ:
■

ਦਰਦ

■

ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ

■

ਸੋਜਸ਼

■

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਦਲਾਵ (ਨੀਲਾ/ਲਾਲ/ਜਾਮਨੀ)
ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਤਾਪ

DVT ਦੇ ਕੁ ਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
DVT ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ
ਦੇ ਮਰੋੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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PE ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
DVT ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕਿਸੇ PE ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੌ ਕੇਜ
ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
PE ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
■

ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

■

ਖੰਘ (ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਬਲਗਮ)

■

ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ/ਤਕਲੀਫ਼

■

ਬੇਚੈਨੀ

■

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ

■

ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ
ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ PE ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ PE ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ।
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VTE ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ VTE ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁ ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਗਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁ ਦਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਓਏਸਟ੍ਰੋਜੇਨ ਹਾਰਮੋਨ
ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟਨੋ ਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
VTE ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ (DVT) ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ
ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
■

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਕੇ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਖੂਨ ਦਾ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ:
● ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾਰੀ
● ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ
● ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ (3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ)
● ਲੰਮਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ (4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ)
● ਸੁਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
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■

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਕੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਤੁ ਰੰਤ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ:
● ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
● ਵੱਧ ਏਸਟ੍ਰੋਜੇਨ ਪੱਧਰ:
• ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ
• ਹਾਰਮੋਨ ਰੀਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰਲੇ -ਮਿਲੇ ਮੌਖਿਕ ਗਰਭਨਿਰੋਧ

■

ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼:
● ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ)

■

ਕੁ ਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ:
● ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
● ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ

■

ਹੋਰ ਕਾਰਕ:
● ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ DVT/PE ਦਾ ਨਿਜੀ ਇਤਿਹਾਸ
● DVT/PE ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
● ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਮਰ (40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ)
● ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ
● ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ
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ਕੀ VTE ਦੁ ਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ VTE ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ, ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ
ਵਿੱਚ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਦਾ ਜੋਖਮ:
■

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਹੁਣ
VTE ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)

■

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ
ਨੂ ੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ
ਵਿਕਾਰ) ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ VTE ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

■

ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ VTE ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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DVT ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ
ਪੋਸਟ-ਥ੍ਰੋਂਬੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (PTS) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਟਿਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
DVT ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂ ੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਤਲੇ ਦੁ ਆਰਾ ਇਹਨਾਂ
ਵਾਲਵਾਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ PTS ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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■

PTS ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਮਾਨ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤਲਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਾਰ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

■

ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ DVT ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਅਸਲ DVT ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, PTS ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

■

PTS ਕਰਕੇ ਸੋਜਸ਼, ਦਰਦ, ਬੇਰਗ
ੰ ਾਪਣ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

■

ਤੁ ਸੀਂ ਇਲੈ ਸਟਿਕ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਟੌਕਿੰਗਸ ਪਾ ਕੇ PTS ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਹਲਕਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ(ਆਂ) ਲੱਤ(ਤਾਂ)
ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂ ੰ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
DVT ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਸਟੌਕਿੰਗਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਨੁ ਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

PE ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ
ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਥ੍ਰੌਂਬੋ ਏਂਬੋਲਿਕ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ (CTEPH) ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਧਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਗਤਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
■

CTEPH ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਥਕਾਨ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਦਿਲ
ਦੀ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ ਭੱਜ ਰਹੀ ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

■

PE ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ 5% ਵਿਅਕਤੀ CTEPH ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ

■

CTEPH ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
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VTE ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ VTE
ਦੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੈਂਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਗਤਲੇ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿੱਤੇ
ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਤਲੇ ਨੂ ੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਦੁ ਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ , ਇਸ ਨੂ ੰ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ,
VTE (DVT ਜਾਂ PE) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਤਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੈਂਟ ਨੂ ੰ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਹੈ – ਇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ
ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੂਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਤੋਂ) ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ) ਵੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਹੋਰ VTE ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ
ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਵੀ VTE ਦੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ
ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
■

ਆਹਾਰ: ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ । ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂ ੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ

■

ਕਸਰਤ: ਨਿਯਮਿਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂ ੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਨੂ ੰ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

■

ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਿਗਰੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ DVT/PE ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ

■

ਓਏਸਟ੍ਰੋਜੇਨ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਗਰਭਨਿਰੋਧਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਰੀਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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ELIQUIS® (apixaban) ਬਾਰੇ:
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ELIQUIS® (apixaban) ਦਾ ਨੁ ਸਖ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ?
ELIQUIS® (apixaban) ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ
ਐਪਿਕਸਾਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੈਂਟ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਫੈਕਟਰ Xa, ਜੋ ਖੂਨ
ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੈ, ਨੂ ੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰਕੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ) ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਪਲਮਨਰੀ
ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ
ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁ ਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban) ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁ ੱਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ
ਵਿੱਚ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ELIQUIS® (apixaban) ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗੋਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
■

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨੇ ਮ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ

■

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ਟ
ਨੂ ੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਣ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ELIQUIS® (apixaban) ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ
ਤੱਕ ਲਵਾਂ?
VTE ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਉੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
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ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ

ELIQUIS®
(apixaban)

ਲੈ ਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ!
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ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਜੇ ਮੈਂ ELIQUIS® (apixaban) ਦੀ ਕੋਈ
ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਭੁ ੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਭੁ ੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯਾਦ ਆਏ,
ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਓ, ਫੇਰ ਸਾਧਾਰਨ
ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂ ੰ ਪੁੱਛੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ELIQUIS® (apixaban)
ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ। ਦਵਾਈ
ਦਾ ਪੈਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾਂ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban) ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ
ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ
■

ਪੈਕਜ
ੇ ਲੀਫਲੈ ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੈਕ ਅੰਦਰ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚਤ
ੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸਵ
਼ੇ
ਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਚਤ
ੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ

■

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ
ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ELIQUIS® (apixaban) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ
ਖੁਰਾਕ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

■

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਈਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁ ਸਖ਼ੇ
ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ
ਐਸਪਿਰਿਨ) ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਰਬਲ ਉਪਚਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੇਂਟ ਜੌਨ’ਸ
ਵੌਰਟ (St. John’ Wort), ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
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■

ਕੁ ਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਐਂਟੀਕੌਗਲ
ੁ ੈਂ ਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ELIQUIS® (apixaban) ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ
ਸਕਣ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕਜ
ੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਲੀਫਲੈ ਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਕੌਗਲ
ੁ ੈਂ ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ
■	
ਨੂ ੰ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਮੰਗ।ੋ
■	
ਖਨ
ੂ ਵੱਗਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਕਾਲੇ
ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ , ਥਕਾਨ,
ਪੀਲਾਪਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ
ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਜੋ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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■	
ਤੁਹਾਨੂ ੰ ELIQUIS® (apixaban) ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ
ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਹੈ (ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
■	
ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਸ
੍ਰੋ ਥੇਟਿਕ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਆਟ੍ਰਿਅਲ ਫਾਈਬ੍ਰਿਲੇ ਸਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ) ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ਟ ਨੂ ੰ ਪੜ੍ਹੋ),
ਗਰਭਾਵਸਥਾ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁ ਧ
ੱ ਚੁਘ
ੰ ਾਉਣਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
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ਸੰ ਭ ਾਵ ੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ, ELIQUIS® (apixaban) ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਂਟੀਕੌਗਲ
ੁ ੈਂ ਟ) ਵਾਂਗ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਵੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਮੈਡੀਕਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ (ਟੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ/ਕਾਲਾ ਖੂਨ) ਖੂਨ
ਵੱਗਣਾ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੱਕ ਤੋਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਤੁ ਹਾਡੇ
ਮੂਹ
ੰ ‘ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਯੋਨੀ `ਚ ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ)। ਹੋਰ ਮਾੜੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਪੀਲਾਪਨ, ਝਰੀਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੋਜਸ਼ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਟਲੇਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਜੋ ਕਿ ਕਲੌ ਟਿੰਗ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਮਤਲੀ
(ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ), ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਧੱਫ਼ੜ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਗਾਮਾ-ਗਲੁ ਟੈਮੀਟ੍ਰਾਂਸਫੀਰੇਸ (ਜੀਜੀਟੀ)
ਜਾਂ ਐਲੇ ਨਾਈਨ ਅਮੀਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਰੇਸ (ਏਐਲਟੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੀਫਲੈ ਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਲੀਫਲੈ ਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂ ੰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਾਂ ਦ ੀ ਸੂ ਚ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦਵਾਈ
ਦ ੀ ਸੁ ਰੱ ਖਿ ਆ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਰ ੀ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਾਂ
ਦ ੀ ਸੂ ਚ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਣ ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ www.mhra.gov.uk /yellowcard
ਦੇ ਖ।ੋ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਾਂ ਦ ੀ ਸੂ ਚ ਨਾ ਬ੍ਰਿਸਟਲ-ਮਾਯਰਸ ਸਕ੍ਵਿ ਬ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਇਨਫੋ ਰ ਮੇ ਸ਼ ਨ
(Bristol-Myers Squibb Medical Information) ਨੂ ੰ
0800 731 1736 ‘ਤੇ ਜਾਂ medical.information@bms.com
‘ਤੇ ਵ ੀ ਦਿੱ ਤ ੀ ਜਾਣ ੀ ਚਾਹ ੀਦ ੀ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban) ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ELIQUIS® (apixaban) ਦੇ ਪੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ੱਟ ਮਿਲੇ ਗਾ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ੱਟ ਨੂ ੰ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ ਨੂ ੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ)। ਮਰੀਜ਼
ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ELIQUIS® (apixaban)
ਨੂ ੰ ਰੋਜਾਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ
ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ
ਕਦੋਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ।
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ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ UK ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ
ਏਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਮਦਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕੁ ਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੇਸ਼ਨ UK(Anticoagulation UK)
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.anticoagulationuk.org
ਈਮੇਲ: info@anticoagulationuk.org
ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ UK (Thrombosis UK)
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0300 772 9603 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ)
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.thrombosisuk.org
ਈਮੇਲ: admin@thrombosisuk.org
ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ ਦੀ ਸਚੇਤਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ
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ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਮਿਤੀ
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ਸਮਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ/ਇੱਥੇ

ਨੋ ਟਸ
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ਨੋ ਟਸ
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ਨੋ ਟਸ
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