ਨੋ ਨ-ਵੈਲਵਿਉਲਰ ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦੌਰੇ
ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਕਿਤਾਬੜੀ ਨੋ ਨ-ਵੈਲਵਿਉਲਰ ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ELIQUIS® (apixaban)
ਦਾ ਨੁ ਸਖ਼ਾ ਲਿਖੇ ਬਾਲਗ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ੱਟ ਨੂ ੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ (AF) ਕੀ ਹੈ?
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ੰ ਾ ਹੈ?
AF ਕਿਉਂ ਹੁਦ

8

ਕੀ AF ਦੇ ਨਾਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ?

9

ਦੌਰੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

11

ਨੋ ਨ-ਵੈਲਵਿਉਲਰ AF ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ
ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈ 

13

ELIQUIS® (apixaban) ਬਾਰੇ

15

ELIQUIS® (apixaban) ਨੂ ੰ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?

21

ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

30

ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

33

ਨੋ ਟਸ

34

ELIQUIS® (apixaban)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬੜੀ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬੜੀ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਨ-ਵੈਲਿਉਲਰ ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ
(NVAF) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ (AF) ਦੀ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ELIQUIS® (apixaban) ਦਾ
ਨੁ ਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬੜੀ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ NVAF ਕਾਰਣ ਦੌਰਾ ਕਿਵੇਂ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ
ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ੱਟ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ (AF) ਕੀ ਹੈ?
AF ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ
ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
AF ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੁ ਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ
ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕੁ ਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ
ਦਾ ਵਰਣਨ ‘ਪਾਲਪੀਟੇਸ਼ਨਸ’ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
n

ਥਕਾਨ

n

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਣਾ

n

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ (ਐਨਜਾਈਨਾ)

n

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ

ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ AF ਨੂ ੰ ਸਥਿਰ ਕਿਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
AF ਨੂ ੰ ਸਥਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਐਟ੍ ਰੀਅਮ

ਐਟ੍ ਰੀਅਮ

ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚੈਂਬਰ
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ਦਿਲ ਚਾਰ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਖੱਬਾ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਐਟ੍ ਰੀਆ
(ਦੋ ਉੱਪਰਲੇ ਚੈਂਬਰ), ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿ ਕਲ (ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਚੈਂਬਰ)।
AF ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ
ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਐਟ੍ ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਓਟਿਕ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕਲ
ਐਕਟੀਵਿਟੀ (chaotic electrical activity)
ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਟ੍ ਰੀਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਸੁੰਗੜਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੁ ਸ਼ਲ
ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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AF ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
AF ਦਾ ਬਿਲਕੁ ੱਲ ਸਹੀ ਕਾਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਲ
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
n		

ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

n		ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣੀਆਂ
ਦੀ ਮੋਟਾਈ/ਬਲੌ ਕੇਜ
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n		

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

n		

ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

n		

ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਕੀ AF ਦੇ ਨਾਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ?
AF ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਦੌਰਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂ ‘ਜਮ੍ਹਾ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤਲਾ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਤਲਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AF ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ, AF ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

9

1. ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

2.	ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਤਲਾ
ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
4.	ਦਿਮਾਗ਼
ਵਿੱਚ ਖੂਨ
ਦੀ ਵਹਿਣੀ
ਨੂ ੰ ਗਤਲਾ
ਬਲੌ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
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3.ਗਤਲਾ ਦਿਮਾਗ਼
ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੌਰੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਦੌਰੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਸਰਲ
ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
n		ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਨਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਲਕਵਾ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਪੰਗ (limp) ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ,
ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਪਲਕ ਦਾ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ
ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਲਟਕ ਜਾਣਾ)
n		ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂ ੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਬੋਲੀ
ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ
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n		ਅਚਾਨਕ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
n		ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲਤਾ, ਜਾਂ
n		

ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਰਦਰਦ

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ – 999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਨੋ ਨ-ਵੈਲਵਿਉਲਰ AF ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ
ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈ
ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੈਂਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਗਤਲੇ
ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂ ੰ
ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗਤਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੇਂਟ
ELIQUIS® (apixaban) ਦਾ ਨੁ ਸਖ਼ਾ ਲਿਖਣ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੋ ਨ-ਵੈਲਵਿਉਲਰ ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਕਾਰਣ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੁ ਸਖ਼ੇ
ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban) ਬਾਰੇ
ELIQUIS® (apixaban) ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁ ਲ
ੱ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ
ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ।ੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ
ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ੱਟ
ਨੂ ੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ELIQUIS® ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 5 ਮਿ .ਗ੍ਰਾ. ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ।
(ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ
2.5 ਮਿ .ਗ੍ਰਾ. ਦਾ ਨੁ ਸਖ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।)
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਦਵਾਈ AF ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ,
ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਨੁ ਸਖ਼ੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban) ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁ ਝ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ
ਦਵਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈ ਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਉੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ
ELIQUIS® (apixaban) ਲੈ ਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ!
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ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ 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 ਗੋਲੀ ਆਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਓ,
ਫੇਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖੁੰਝਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ,
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂ ੰ ਪੁੱਛੋ।

19

ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ 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 ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
n ਪ
 ੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੈਕ ਅੰਦਰ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ
ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ
n ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ 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 ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ
ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
n 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 ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁ ਸਖ਼ੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਸਿਰਦਰਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਐਸਪਿਰਿਨ) ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਰਬਲ
ਉਪਚਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੇਂਟ ਜੌਨ’ਵੌਰਟ (St. John’ Wort), ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
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n ਕ
 ੁ ਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਐਂਟੀਕੌਗਲ
ੁ ੈਂ ਟ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਾਂ 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 ੰ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਵਾਈ
ਦੇ ਪੈਕਜ
ੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਲੀਫਲੈ ੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
n 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।ੋ
n ਤ
 ੁ ਹਾਨੂ ੰ ELIQUIS® (apixaban) ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ) ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਵਧਾਉਂਵਧਾਉਂਦਾ 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।
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n ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਰਭਾਵਸਥਾ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁ ਧ
ੱ
ਚੁਘ
ੰ ਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ , ਪ੍ਸ
ਰੋ ਥੇਟਿਕ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ) ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ
ਲੈ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ੱਟ
ਨੂ ੰ ਪੜ੍ਹੋ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦੱਸ,ੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
n ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂ ੰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੀਫਲੈ ੱਟ (ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕਜਿ
ੇ ਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ) ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ।
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ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ, ELIQUIS® (apixaban) ਮਾੜੇ ਪਭ੍ਰ ਾਵ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੈਂਟ) ਵਾਂਗ,
ਇਸ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਵੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ (ਲਾਲ ਅੱਖ ਸਮੇਤ), 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,
ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ)।
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ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਪੀਲਾਪਨ, ਝਰੀਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ,
ਮਤਲੀ (ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ), ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਗਾਮਾ-ਗਲੁ ਟੈਮੀਟ੍ ਰਾਂਸਫੀਰੇਸ
(ਜੀਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

25

ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੈਕ ਅੰਦਰਲੇ
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਲੀਫਲੈ ੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ
ਇਸ ਕਿਤਾਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂ ੰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ www.mhra.gov.uk/yellowcard
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬ੍ਰਿਸਟਲ-ਮਾਯਰਸ ਸਕ੍ਵਿ ਬ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
‘ਤੇ ਜਾਓ। (Bristol-Myers Squibb Medical
Information) ਨੂ ੰ 0800 731 1736
‘ਤੇ ਜਾਂ medical.information@bms.com
‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 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 ਭਰਨਾ 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 ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ ਰੋਕ
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:
ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

(Atrial Fibrillation Association)
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 01789 867502 (24 ਘੰਟੇ)
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.afa.org.uk
ਈਮੇਲ: info@afa.org.uk
AF ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (AF Association), ਐਟ੍ ਰੀਅਲ ਫ਼ਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ
(Atrial Fibrillation) (AF) ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
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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।
ਐਰਿਥਮੀਆ ਏਲਾਏਂਸ (Arrhythmia Alliance)
ਟੈਲੀ: 01789 867501 (24 ਘੰਟੇ)
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.heartrhythmalliance.org
ਈਮੇਲ: info@heartrhythmalliance.org
ਅਰਿਦਮੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੁ ਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਿਦਮੀਆ
ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਸਟ੍ ਰੋਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (Stroke Association)
ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0303 3033 100
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.stroke.org.uk
ਸਟ੍ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ,
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

32

ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਮਿਤੀ

ਸਮਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ/ਇੱਥੇ
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ਨੋ ਟਸ
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