ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ અને પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમની સારવાર
માટે મદદ કરવી તેમજ પુનરાવૃત્તિ અટકાવવામાં મદદ કરવી
આ પુસ્તિકા, ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ (DVT) અને પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (PE)
ની સારવાર અને/અથવા પુનરાવર્તક DVT અને PE ને અટકાવવા માટે વયસ્ક દર્દીઓ
કે જે મને ELIQUIS® (apixaban) પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમના માટે છે
તમારા દવાના પેકેજમાં આપેલી દર્દીની જાણકારી માટેની પત્રિકા હંમેશાં વાંચો.
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ELIQUIS® (apixaban)
માહિતી પુસ્તિકા
તમને આ પુસ્તિકા આપવામાં આવી છે કારણ કે તમને ડીપ વેઇન
થ્રોમ્બોસિસ (DVT) અને/અથવા પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (PE)
ની સારવાર માટે અથવા આ રક્તના ગઠ્ઠાઓની પુનરાવૃત્તિ થતી
અટકાવામાં મદદ કરવા ELIQUIS® (apixaban)
પ્રિસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવી છે .
આ પુસ્તિકા સમજાવશે કે DVT અને PE શું છે અને કેવી રીતે
આ દવા તેમની સારવારમાં અથવા તેમની પુનરાવૃત્તિ અટકાવવામાં
મદદ કરવા કામ કરે છે . તમારે તમારી દવાના પેકેજમાં આપેલી દર્દીની
જાણકારી માટેની પત્રિકા પણ વાંચવી જોઈએ.
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4

વેઈનસ થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ (VTE) શું છે ?
જયારે રક્તકોષો એકત્રિત થઈને ચોંટી જાય છે ત્યારે રક્તના ગઠ્ઠા બને
છે . ઈજાની જગ્યા પર રક્તસ્ત્રાવ બંધ કરવા માટે તમારું શરીર કુદરતી
રીતે લોહીના ગઠ્ઠા બનાવે છે . જોકે, કેટલીક વાર લોહીના ગઠ્ઠા
નસોની અંદર બની શકે છે .
વેઈનસ થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ (અથવા ટૂંકા સ્વરૂપે VTE) એક શબ્દ
કે જે બે સંબંધિત સ્થિતિઓને આવરી લે છે ; ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ
(અથવા DVT) અને પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (અથવા PE).
જયારે રક્તનો ગઠ્ઠો મોટે ભાગે પગની ઊંડી નસોની અંદર કોઈ
રક્તવાહિનીને અવરોધે છે , ત્યારે તેને DVT કહેવાય છે . DVT
માંથી રક્તના ગઠ્ઠાનો એક ભાગ કદાચ તૂટી પણ શકે છે અને ફેફસાં
સુધી પહોંચી શકે છે , જે PE માં પરિણામે છે .
VTE એકદમ સામાન્ય છે . 20 માંથી લગભગ 1 વ્યક્તિને
તેમના જીવનકાળ દરમિયાન VTE હશે.
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DVT ની રચના
1

સામાન્ય પરિભ્રમણ
2

3

6

ગઠ્ઠાનો ભાગ તૂટીને
એમ્બોલસ બને છે

ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ
(DVT) શું છે ?
ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ (અથવા DVT) ત્યારે થાય છે જ્યારે રક્તનો
ગઠ્ઠો (થ્રોમ્બસ) શરીરની ઊંડી નસમાં બને છે . DVT સામાન્ય રીતે
પગના નીચેના ભાગે, જાંઘ અથવા પેડુ વિસ્તારમાં થાય છે .
ગઠ્ઠો નસમાં લોહીના સામાન્ય પ્રવાહને રોકે અથવા મર્યાદિત કરે છે ,
જે ના લીધે લોહી ગઠ્ઠાની નીચે એકત્રિત થાય છે .
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પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (PE) શું છે ?
પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (અથવા PE) ત્યારે થાય છે જ્યારે
ફેફસાંની એક રક્તવાહિની લોહીના ગઠ્ઠા અથવા DVT માંથી
તૂટીને લોહીના પ્રવાહ મારફતે આગળ વધીને ફેફસાંમાં પહોંચતા
ગઠ્ઠાના એક ભાગ (એમ્બોલસ) દ્વારા અવરુદ્ધ થાય છે .
■ જો ગઠ્ઠો મોટો હોય, તો તે ફેફસાંમાં લોહીના પ્રવાહને
મર્યાદિત કરી શકે છે અને શ્વાસની તકલીફો થઇ શકે છે
■ જો DVT ની સારવાર ન કરવામાં આવે તો, આનાથી
PE થવાનું જોખમ વધે છે .
■ PE, DVT કરતાં વધુ ગંભીર હોય છે અને જો તરત
જ નિદાન અને સારવાર ન થાય તો તે જીવલેણ બની શકે છે .
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PE ની રચના

પગમાં DVT

DVT પગમાં થાય છે. ગઠ્ઠાનો
એક ભાગ તૂટીને લોહીના પ્રવાહ
મારફતે આગળ વધી ફેફસાંમાં
પહોંચે છે, આને પલ્મોનરી
એમ્બોલિઝમ (PE) કહે છે.
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DVT નાં ચિહ્નો અને લક્ષણો
પગમાં DVT નાં સૌથી સામાન્ય લક્ષણો અને ચિહ્નો નીચે મુજબ છે :
■ દુખાવો
■ સંવેદનશીલતા
■ સોજો
■ ત્વચાના રંગમાં ફેરફાર (વાદળી/લાલ/જાંબલી) અથવા
અસરગ્રસ્ત હાથ કે પગ પર ઉષ્ણતા
DVT ના કેટલાક કિસ્સાઓમાં કોઈ લક્ષણો ન હોય તેમ બની શકે છે .
DVT નું નિદાન કરવું મુશ્કેલ થઈ શકે છે કારણ કે તેનાં લક્ષણો ચોક્કસ
નથી હોતાં અને તે સ્નાયુના દુખાવા અથવા સ્નાયુનાં સંકોચન કે તાણથી
ઉદ્ભવતી પીડા જે વા હોય છે .
લક્ષણો અચાનક શરૂ થઈ શકે છે અથવા દિવસો અને અઠવાડિયાંઓ
દરમિયાન ધીમે ધીમે દેખાઇ શકે છે .
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PE નાં ચિહ્નો અને લક્ષણો
DVT ની જે મ, PE નાં કોઈ ચોક્કસ લક્ષણો નથી હોતાં અને
અવરોધની ગંભીરતા પર આધાર રાખે છે .
PE નાં ચિહ્નો અને લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઇ શકે છે :
■ શ્વાસ ચડવો/ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
■ ઉધરસ (લોહી સાથે/વગરનો ગળફો)
■ છાતીમાં દુખાવો/બેચેની
■ બેચેની
■ ચક્કર આવવા
■ સામાન્ય કરતા ઝડપી અથવા અનિયમિત ધબકારા અથવા
લોહીનું નીચું દબાણ
જોકે, કેટલીક વાર PE ધરાવતા લોકોને કોઈ લક્ષણો હોતાં નથી.
PE નાં લક્ષણો અન્ય તબીબી સ્થિતિઓ, ઉદાહરણ તરીકે ન્યુમોનિયા અને
હૃદયરોગના હુ મલા જે વાં હોઈ શકે છે . જો તમે આમાંથી કોઈ પણ લક્ષણો
અનુભવો તો, તમે તાત્કાલિક તબીબી સારવાર મેળવો એ મહત્વનું છે .
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VTE શેના કારણે થાય છે ?
કોઈપણ વ્યક્તિને VTE થઈ શકે છે , પરંતુ કેટલીક વસ્તુઓ
તે થવાનું જોખમ વધારે છે . ઉદાહરણ તરીકે, આઘાતના કારણે
થયેલ ઇજા અથવા શસ્ત્રક્રિયા, એસ્ટ્રોજન હોર્મોનનાં ઉચ્ચ સ્તરો
અને ધૂમ્રપાન શરીરની કુદરતી ગઠ્ઠા બનવાની પ્રક્રિયાને ઉત્તેજિત
કરે છે . જોખમનાં આ પરિબળો તમને જે ટલાં વધુ હશે તેટલી તમને
VTE થવાની શક્યતા વધારે છે .
ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ (DVT) સામાન્ય રીતે અંતર્ગત તબીબી
સ્થિતિઓ અથવા તે થવાની શક્યતા વધારતી પરિસ્થિતિઓના
સંયોજન દ્વારા થાય છે :
■ હલનચલનના અભાવે ધીમો રક્તપ્રવાહ, જે નાં કારણો છે :
● ગંભીર તબીબી બીમારી
● હોસ્પિટલમાં દાખલ હોવું
● લાંબા સમય માટે પથારીવશ હોવું (3 દિવસથી વધુ)
● લાંબા અંતરની (4 કલાકથી વધુ સમયની બેઠક) મુસાફરી
● બેઠાડુ જીવનશૈલી
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■ન
 ીચેનાં કારણોસર લોહીનું ઝડપથી ગંઠાવાનું વલણ જોવા મળે છે :
● વારસાગત સ્થિતિઓ
● એસ્ટ્રોજનનાં સ્તરોમાં વધારો:
• ગર્ભાવસ્થા અને જન્મ પછી 6 અઠવાડિયા સુધી
• હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ થેરપી અને સંયોજિત મૌખિક
ગર્ભનિરોધકો
■ ઈજા અથવા સોજો:
● તાજે તરની મોટી શસ્ત્રક્રિયા અથવા ઈજા (3 મહિનાની અંદર)
■ લાંબા વખતથી ચાલતી અમુક તબીબી બીમારીઓ:
● હૃદય, ફેફસાં અથવા કિડનીનો રોગ
● કેન્સર અને તેની સારવારો
■ અન્ય પરિબળો:
● ગ
 ંઠનની સમસ્યાઓનો અથવા અગાઉના DVT/PE
નો વ્યક્તિગત ઇતિહાસ
● DVT/PE નો પારિવારિક ઇતિહાસ
● વધતી ઉંમર (40 વર્ષથી વધુ)
● ધૂમ્રપાન
● વધારે પડતા વજનવાળા અથવા મેદસ્વી હોવું
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VTE નું પુનરાવર્તન થઇ શકે?

જો તમને VTE હોય તો, એવી કોઈ વ્યક્તિ કે જે ને તે ક્યારેય ન થયું હોય
તેના કરતાં તમારામાં તેનું પુનરાવર્તન થવાની શક્યતા વધુ રહે છે .
પુનરાવૃત્તિ થવાનું જોખમ:
■ એવા લોકો કે જે મને VTE માટેનાં જોખમનાં પરિબળો હવે નથી
(દા.ત. સર્જરીમાંથી સાજા થયા હોય અથવા જે ઓ લાંબા અંતરની મુસાફરી
હવે નથી કરતા) તેઓમાં વર્ષે લગભગ 3% છે
■ એવા લોકો કે જે મને VTE માટેના જોખમનાં પરિબળો હજુ છે
(દા.ત. કેન્સર અથવા વારસાગત વિકાર) અથવા જે મના VTE નું કારણ
અજ્ઞાત હતુ,ં તેઓમાં વર્ષ દીઠ લગભગ 10% અથવા વધુ.
■ પુનરાવર્તનનું જોખમ વ્યક્તિગત જોખમનાં પરિબળોના આધારે દરેક
વ્યક્તિ માટે અલગ અલગ રહેશે
જોખમ ઘટાડવા માટે વહેલી ઓળખ મહત્વની હોવાથી નવા અથવા
પુનરાવર્તક VTE નાં ચિહ્નો અને લક્ષણોને ઓળખવા અને તરત
સારવાર મેળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે .

15

DVT ની જટિલતાઓ

પોસ્ટ થ્રોમ્બોટીક સિન્ડ્રોમ (PTS) એક જટિલતા છે જે DVT નો
ભોગ બન્યા પછી કોઈને થઈ શકે છે . નસોમાં વાલ્વ હોય છે , જે લોહીના
પ્રવાહની દિશાને નિયંત્રિત કરે છે અને PTS ત્યારે થાય
છે જ્યારે ગઠ્ઠો આ વાલ્વને નુકસાન પહોંચાડે છે .
■ જો લોહીનો ગઠ્ઠો ઘૂંટણની ઉપર હોય, જો તમને એક કરતાં વધુ વખત
એક જ પગમાં એક કરતાં વધુ ગઠ્ઠા હોય અથવા જો તમે વધારે પડતા
વજનવાળા હોવ તો, PTS થવાની શક્યતા વધુ રહેલી છે .
■ મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં તીવ્ર DVT થવાના 1 થી 2 વર્ષમાં
DVTના લગભગ ત્રીજાથી અડધા ભાગના દર્દીઓને PTS થશે
■ PTS ને કારણે સોજો, દુખાવો, રંગમાં ફેરફાર અને પગના અલ્સર
થઈ શકે છે
■ તમે ઘૂંટણ સુધીના ઈલાસ્ટિક વાળા સંકોચનયુક્ત મોજા પહેરીને PTS
નું જોખમ ઘટાડી શકો છો, જે સૌમ્ય દબાણ બનાવે
છે અને લોહીને તમારા પગથી ઉપર લઈ જવામાં મદદ કરી
તમારું પરિભ્રમણ સુધારે છે . ઘૂંટણ સુધીના સંકોચનયુક્ત મોજા, DVT
ને કારણે થતા દુખાવા અને સોજામાં રાહત આપવા માટે પણ ભલામણ
કરવામાં અથવા પ્રિસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવી શકે છે .
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PE ની જટિલતાઓ

ક્રોનિક થ્રોમબોએમ્બોલિક પલ્મોનરી હાયપરટેન્શન (CTEPH)
એ હૃદયમાંથી ફેફસાં સુધી લોહીનું વહન કરતી પલ્મોનરી ધમનીઓમાં વધેલું
દબાણ છે . તે લોહીના પ્રવાહ સામે પ્રતિકાર વધારતા એક ગઠ્ઠાને કારણે થાય છે .
■ CTEPH નાં લક્ષણોમાં શ્વાસ ચડવો, થાક, છાતીમાં
દુખાવો અને હૃદયના વધતા ધબકારાનો સમાવેશ થાય છે
■ PE પછી, લગભગ 5% લોકો CTEPH
નો અનુભવ કરે છે
■ CTEPH અન્ય તબીબી સ્થિતિઓમાં પરિણમી
શકે અને જીવલેણ બની શકે છે
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VTE ની સારવાર કેવી રીતે કરી શકાય
અને VTE ના પુનરાવર્તનનું જોખમ કેવી
રીતે ઘટાડી શકાય?
એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સ એ દવાઓ છે જે તમારા લોહીના ગંઠાઈ જવાનો
સમય વધારીને કામ કરે છે . તે ગઠ્ઠાને મોટો થતો અટકાવી અને તેથી તેને
કુદરતી રીતે શરીરમાંથી કાઢવામાં મદદ કરી VTE (DVT અથવા
PE) ની સારવાર કરવા અને તેનું પુનરાવર્તન અટકાવવા માટે
ઉપયોગી છે . તે નવા ગઠ્ઠા બનતા અટકાવવામાં પણ મદદ કરે છે .
એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ લેવાનું મુખ્ય જોખમ રક્તસ્ત્રાવ છે - તમારા લોહીનો ગંઠાઈ
જવાનો સમય વધારતા તમને રક્તસ્ત્રાવ થવાનું વધુ જોખમ રહે છે . રક્તસ્ત્રાવ
તમારા શરીરની બહાર થઇ શકે છે (દા.ત. તમારા નાક અથવા ઈજામાંથી) અથવા
તમારા શરીરની અંદર થઈ શકે છે ( દા.ત. તમારા પેટ અથવા મગજમાં).
તમારા ડૉક્ટરે કાળજીપૂર્વક VTE ની બીજી ઘટના થવાના તમારા
જોખમની આકારણી કરી છે અને રક્તસ્ત્રાવના તમારા જોખમ સામે
તેને સંતુલિત કરી છે .
જો તમને કોઇ પ્રશ્નો હોય, તો તમારે તમારા ડૉક્ટર સાથે તેની ચર્ચા
કરવી જોઈએ.
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તમારી દવાઓ લેવાની સાથોસાથ તંદુરસ્ત રહેવું, એ પણ VTE
નું પુનરાવર્તન અટકાવવામાં મદદ કરી શકે છે .
■ આહાર: પુષ્કળ પ્રમાણમાં તાજા ફળ અને શાકભાજી ખાઓ અને
તમારા કોલેસ્ટેરોલનાં સ્તરો નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરવા અને
તંદુરસ્ત વજન જાળવી રાખવા માટે ચરબીયુક્ત માંસ અને પ્રક્રિયા
કરેલ ખોરાક ટાળો. પુષ્કળ પાણી પીઓ અને તમારા આલ્કોહોલના
પ્રમાણને મર્યાદિત કરો.
■ વ્યાયામ: નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરીને મુખ્યત્વે બેઠાડુ
જીવનશૈલી ટાળો, જે ફક્ત વજનને નિયંત્રણમાં રાખવામાં જ નહીં,
પરંતુ તમને હકારાત્મક અભિગમ જાળવી રાખવામાં પણ મદદ
કરશે. તમે કોઈપણ નવા પ્રકારની કસરત શરૂ કરો એ પહેલાં તમારા
ડૉક્ટરની સલાહ લો, જે થી તમારી તાજે તરની તબીબી સ્થિતિને
ધ્યાનમાં લઈ, એ નક્કી કરી શકાય કે તે કરવી તમારા માટે સુરક્ષિત
રહેશે કે કેમ અને તે ક્યારે કરવી જોઇએ.
■ ધૂમ્રપાન: ધૂમ્રપાન ગંઠનનું જોખમ વધારતું હોવાથી, ધૂમ્રપાન બંધ
કરવાથી DVT/PE નું તમારું જોખમ ઘટશે.
■ એસ્ટ્રોજે ન: જે મહિલાઓ મૌખિક ગર્ભનિરોધક અથવા હોર્મોન
રિપ્લેસમેન્ટ થેરપી લે છે તેઓએ તેમના ડૉક્ટર સાથે અન્ય
વિકલ્પોની ચર્ચા કરવી જોઈએ.
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ELIQUIS® (apixaban) વિશે:
તમને શા માટે ELIQUIS® (apixaban)
સૂચવવામાં આવી છે ?
ELIQUIS® (apixaban) એક સક્રિય પદાર્થ
apixaban ધરાવે છે અને તે એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સ કહેવાતા
દવાઓના એક જૂ થમાં સામેલ છે . આ દવા, ફેક્ટર Xa
ને અવરોધિત કરીને ગઠ્ઠા બનતા અટકાવવામાં મદદ કરે છે ,
જે લોહી ગંઠાવા માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે .
તમને આ દવા તમારા પગની નસોમાં (ડીપ વેઈન થ્રોમ્બોસિસ)
અને/અથવા તમારા ફેફસાંની રક્તવાહિનીઓમાં (પલ્મોનરી
એમ્બોલિઝમ) લોહીના ગઠ્ઠાની સારવાર માટે, અથવા લોહીના
ગઠ્ઠા ફરી બનતા અટકાવવામાં મદદ કરવા માટે પ્રિસ્ક્રાઈબ
કરવામાં આવી છે .
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ELIQUIS® (apixaban) કેવી રીતે લેવી
તમારે હંમેશાં આ દવા બરાબર તમારા ડૉક્ટરે તમને કહ્યું હોય તે રીતે જ
લેવી જોઈએ જે થી ખાતરી કરી શકાય કે તે અસરકારક રીતે કામ કરે છે .
ELIQUIS® (apixaban) હંમેશાં દિવસમાં બે વાર લેવાની
રહેશે. દરરોજ એક જ સમયે ગોળીઓ લેવાનો પ્રયત્ન કરો.
■ તમને યાદ રાખવામાં મદદ કરવા માટે, તમારી ગોળીઓ સામાન્ય
નિત્યક્રમમાં લેવાનું ગોઠવો જે દિવસમાં બે વાર થતું હોય, જે મ કે
સવારના નાસ્તાનો સમય અને રાતના ભોજનનો સમય.
■ તમારે તમારી દવામાં આવેલી દર્દીની જાણકારી માટેની પત્રિકા પણ
વાંચવી જોઈએ.
તમારે તમારા ડૉક્ટરની સૂચના મુજબ દવા લેવી જોઈએ. તમારે કેટલો ડોઝ
લેવાની જરૂર છે તે વિશે જો તમને ખાતરી ન હોય અથવા જો તમને તમારી
દવા વિશે કોઇ પ્રશ્નો હોય, તો તમારે તમારા ડૉક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટને
પૂછવું જોઈએ.
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તમારે ગોળી એક ગ્લાસ પાણી સાથે ગળવી જોઈએ. તે ખોરાક સાથે કે
ખોરાક વિના લઈ શકાય છે . જો તમને ગોળી ગળવામાં તકલીફ થતી હોય,
તો તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.

મારે કેટલા વખત સુધી ELIQUIS®
(apixaban) લેવાની રહશે?
VTE ની સારવારનો સમયગાળો અલગ-અલગ હોઈ શકે છે . તમારે
હંમેશાં તમારા ડૉક્ટરની સૂચનાઓ અનુસરવી જોઈએ અને તમારી દવા
ત્યાં સુધી લેવાની ચાલુ રાખવી જોઈએ જ્યાં સુધી તમારા ડૉક્ટરે તમને
લેવાની કહી હોય.
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તમારા ડૉક્ટર
સાથે પહેલાં
ચર્ચા કર્યા વિના

ELIQUIS®
(apixaban)

લેવાની બંધ
કરવી નહીં!
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વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
જો હુ ં ELIQUIS® (apixaban) નો એક ડોઝ
ચૂકી જઉં તો મારે શું કરવું જોઈએ?
તમે એક ડોઝ ચૂકી જાઓ તો, તમને યાદ આવે ત્યારે તરત દવા લેવી
અને પછી સામાન્ય સમયે બીજો ડોઝ લેવો, ત્યારબાદ સામાન્યપણે
ચાલુ રાખવુ.ં જો તમને ખાતરી ન હોય કે શું કરવું જોઈએ,
તો તમારા ડૉક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટને પૂછો.
જો મેં વધારે પડતી ELIQUIS® (apixaban)
લીધી હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ?
જો તમે આ દવાના પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ડોઝ કરતાં વધુ લીધી હોય તો,
તમારા ડૉક્ટરને તરત જાણ કરો. તેમાં કોઈ ગોળી બાકી ન રહી
ગઈ હોય તો પણ, દવાનું પેક તમારી સાથે લઈ જાઓ. જો તમે
સૂચવેલ કરતાં વધુ ટીકડીઓ લો તો, તમને રક્તસ્ત્રાવનું વધતું
જોખમ હોઇ શકે છે .
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ELIQUIS® (apixaban)
લેતી વખતે જાણવા જે વી બાબતો.
■ ગોળીના પેકની અંદર પેકેજ પત્રિકા સાથે તમને દર્દીનું એલર્ટ કાર્ડ
મળી શકે અથવા તમારા ડૉક્ટર તમને તેના જે વું કાર્ડ આપી શકે છે.
એ મહત્વનું છે કે જ્યારે તમે આ દવા લઈ રહ્યા હોવ ત્યારે તમે
હંમશ
ે ા તમારી સાથે આ કાર્ડ રાખો. તમારા ફાર્માસિસ્ટ,
દંત ચિકિત્સક અને અન્ય આરોગ્યસંભાળ વ્યાવસાયિકો
જે તમને સારવાર આપતા હોય તેમને એલર્ટ કાર્ડ બતાવો.
■ જો તમે કોઇ સર્જિકલ અથવા ડેન્ટલ સારવાર કરાવી રહ્યા
હોવ તો, તમારા ડૉક્ટર અને દંત ચિકિત્સકને જણાવો કે તમે
ELIQUIS® (apixaban) લઈ રહ્યા છો. તમારે
તમારો ડોઝ ઘટાડવાની અથવા અસ્થાયી રીતે આ દવા લેવાની બંધ
કરવાની જરૂર પડી શકે અને તમારા ડૉક્ટર અથવા દંત ચિકિત્સક
આ કેવી રીતે કરવું તેના વિશે તમને સલાહ આપશે.
■ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગરની દવાઓ (દા.ત. માથાના દુખાવા અને શરદી માટે
એસ્પિરિન) જે તમે ફાર્મસીમાંથી જાતે ખરીદી હોય અને કોઈ હર્બલ
ઉપચારો જે તમે લઈ રહ્યા હોવ (દા.ત. સેન્ટ. જ્હોન્સ વૉર્ટ)
તેના સહિતની કોઈ અન્ય દવાઓ જે તમે લઈ રહ્યા હોવ તો તેના
વિશે તમારા ડૉક્ટર, ફાર્માસિસ્ટ અથવા દંત ચિકિત્સકને કહેવાનું
સુનિશ્ચિત કરો.
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■ અમુક દવાઓ અને પૂરકો આ દવાની એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ અસરો
સાથે દખલ કરી શકે છે, રક્તસ્ત્રાવનું જોખમ વધારી શકે
અથવા તેની અસરકારકતા ઘટાડી શકે છે. ELIQUIS®
(apixaban) પર અસર કરી શકે તેવી દવાઓની સૂચ િ દવાના
પેકેજની અંદર દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકામાં મળી શકે છે
■ બ
 ધા એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સની જે મ, જ્યારે તમે આ દવા લેતા હોવ
ત્યારે કોઈ રક્તસ્રાવનાં ચિહ્નોનું ધ્યાન રાખવું અને જો રક્તસ્ત્રાવનાં
કોઈ ચિહ્નો જોવા મળે તો તરત તબીબી સલાહ મેળવવી મહત્વની
છે.
■ ર ક્તસ્ત્રાવનાં ચિહ્નો અને લક્ષણોમાં ઉઝરડા અથવા ત્વચાની નીચે
થતો રક્તસ્ત્રાવ, કાળા રંગનું મળ, પેશાબમાં લોહી, નાકમાંથી લોહી
વહેવું, ચક્કર, થાક, ફિકાશ અથવા નબળાઇ, અચાનક માથાનો તીવ્ર
દુખાવો, ગળફામાં લોહી પડવું અથવા ઊલ્ટી જે માં લોહી અથવા
કોફીના ભૂકા જે વી લાગતી વસ્તુ વગેરન
ે ો સમાવેશ થાય છે.
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■ જ
 ો તમને કોઈપણ ઘટકોની એલર્જી હોય, જો તમને વધુ રક્તસ્ત્રાવ
થતો હોય, જો તમે ગંભીર રક્તસ્ત્રાવ થવાનું જોખમ વધારે તેવી
સ્થિતિ ધરાવતા હોવ (માનવામાં આવતું હોય), જો તમને લીવરનો
રોગ હોય જે રક્તસ્ત્રાવના જોખમને વધારી શકે અથવા જો તમે
લોહી ગંઠાઈ જતું રોકવા માટે દવાઓ લઈ રહ્યા હોવ તો તમારે
ELIQUIS® (apixaban) લેવી જોઈએ નહીં.
■ વ
 ધુમાં, અન્ય કિસ્સાઓમાં જે મ કે ગર્ભાવસ્થા, સ્તનપાન, હૃદયના
કૃત્ રિમ વાલ્વ (એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન સાથે અને વિના) ધરાવતા
દર્દીઓ અને અમુક અન્ય દવાઓ લેતા દર્દીઓમાં આ દવાની
ભલામણ કરવામાં નથી આવતી (વધુ માહિતી માટે કૃપા કરી દર્દી
માટેની માહિતી પત્રિકા વાંચો). જો તમને લાગે કે આમાંથી કોઈ
તમને લાગુ પડે છે તો કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરને તરત જણાવો.
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શક્ય આડ અસરો

બધી દવાઓની જે મ, ELIQUIS® (apixaban)
આડઅસરો કરી શકે છે , જોકે તે બધાને થતી નથી.
અન્ય સમાન દવાઓ (એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સ) ની જે મ, આ દવા
પણ રક્તસ્ત્રાવ કરી શકે જે જીવન માટે સંભવિતપણે જોખમ
ઊભું કરી શકે અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર પડે છે .
અન્ય આડઅસરોમાં, તમારા પેટમાં (મળમાં ઘેરુ/કાળું લોહી),
તમારા આંતરડામાં, તમારા ગુદામાર્ગમાંથી, નાકમાંથી, પેઢામાંથી,
મોમાંથી, યોનિમાંથી રક્ત સ્રાવ થવો અથવા (તપાસ કરાવવા પર)
પેશાબમાં લોહી જોવા મળવાનો (તપાસ કરાવવા પર) સમાવેશ
થાય છે . વધારાની આડઅસરોમાં એનેમિયાનો કે જે ના કારણે
થાક લાગે છે અથવા ફીકાશ આવી જાય છે , ઉઝરડા પડવા
અને સોજા આવી જવા, શરીરમાં પ્લેટલેટ્સની સંખ્યા ઘટી
જાવી (કે જે ના કારણે ગંઠાવાની પ્રક્રિયાને અસર થઈ શકે),
નીચું લોહીનું દબાણ કે જે ના કારણે ચક્કર આવી શકે અથવા
હૃદયના ધબકારાની ગતિ વધવી, ઉબકા આવવા (બિમાર હોય
એવું લાગવુ)ં , ચામડી પર ફોલ્લીઓ થવાનો સમાવેશ થાય
છે અને લોહીની તપાસ કરાવવાથી ગામા-ગ્લુટામિલટ્રાન્સફેરઝ
ે
(gamma-glutamyltransferase,
GGT) અથવા એલનિન એમિનોટ્રાન્સફેરઝ
ે
(alanine aminotransferase, ALT)
માં વધારો થતો જોવા મળી શકે છે .
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શક્ય આડઅસરો વિશે વધુ જાણકારી તમારી ગોળીઓના પેકની અંદર દર્દી
માટેની માહિતી પત્રિકામાં મળી શકે છે .
તમે અનુભવો તેવી કોઈપણ આડઅસર, જે દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા
અથવા આ પુસ્તિકાની સૂચીમાં આપેલી ન હોય, તો પણ તે વિશે તમારા
ડૉક્ટર, નર્સ અથવા ફાર્માસિસ્ટને કહો.
તમને થઈ હોય તેવી કોઈપણ આડઅસરો વિશે જાણ કરીને આ દવાની
સલામતી અંગે વધુ જાણકારી પૂરી પાડવામાં મદદ કરી શકો છો.
આડઅસરોની જાણ કેવી રીતે કરવી તે માટે www.mhra.gov.
uk/yellowcard જુ ઓ.
આડઅસરોની જાણ બ્રિસ્ટોલ-મેયર્સ સ્ક્વીબ તબીબી માહિતી
(Bristol-Myers Squibb Medical
Information) ને 0800 731 1736
અથવા medical.information@bms.com
પર પણ કરવી જોઈએ.
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તમારા ELIQUIS® (apixaban)
ના પેકની અંદર મહત્વની માહિતી.
તમારા ELIQUIS® (apixaban) પેકની અંદર
તમને દર્દીના એલર્ટ કાર્ડ સાથે દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા મળશે.
તમારે દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા વાંચવી જોઇએ અને દર્દીનું એલર્ટ
કાર્ડ પણ પૂર્ણ કરવું જોઈએ (અથવા તમારા ડૉકટરને તે કરવા કહો).
હંમેશા દર્દીનું એલર્ટ કાર્ડ તમારી સાથે રાખવું જોઈએ. દર્દીનું એલર્ટ
કાર્ડ તમારા ડૉકટર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સૂચના પ્રમાણે
નિયમિત રીતે ELIQUIS® (apixaban) લેવાનું મહત્વ,
રક્તસ્ત્રાવનાં મુખ્ય ચિહ્નો અને લક્ષણોની યાદી તથા ક્યારે તબીબી
સારવાર લેવી તે સમજાવે છે .
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મદદ મેળવવી
UK માં એવા ઘણા બધાં સંગઠનો છે , જે ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ
અને પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ દ્વારા અસરગ્રસ્ત લોકો માટે અમૂલ્ય
સહાય, માહિતી અને મદદ પૂરાં પાડે છે .
અહીં કેટલીક સંસ્થાઓની સંપર્ક વિગતો છે જે તમને ઉપયોગી
થઈ શકે છે :
એન્ટિકોએગ્યુલેશન UK (Anticoagulation UK)
વેબસાઈટ: www.anticoagulationuk.org
ઈમેઈલ: info@anticoagulationuk.org
એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ દવાઓ અંગે લોકો અને તેમના આરોગ્યસંભાળ
વ્યવસાયિકોને માહિતી અને મદદ પૂરાં પાડે છે .

34

થ્રોમ્બોસિસ UK (Thrombosis UK)
ટેલિફોન: 0300 772 9603
(સોમવારથી ગુરુવાર સવારે 10 – બપોરે 4)
વેબસાઈટ: www.thrombosisuk.org
ઈમેઈલ: admin@thrombosisuk.org
થ્રોમ્બોસિસની જાગૃતિ, સંશોધન અને કાળજીને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે સમર્પિત
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તમારી આયોજિત ભાવિ મુલાકાતો
તારીખ
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સમય

કોની સાથે/ક્યાં

નોંધ
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નોંધ
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નોંધ
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