Ghid pentru prevenirea accidentului
vascular cerebral (AVC) cauzat
de fibrilația atrială non-valvulară
Această broșură este destinată pacienților adulți cărora le-a fost prescris ELIQUIS® (apixaban)
pentru prevenirea AVC cauzat de fibrilația atrială de cauză non-valvulară.
Citiți întotdeauna broșura de informare pentru pacienți, aflată în cutia medicamentului.
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ELIQUIS® (apixaban)
BROȘURĂ DE INFORMARE
Ați primit această broșură
deoarece v-a fost prescris
ELIQUIS® (apixaban) pentru
reducerea riscului de AVC
cauzat de o formă de fibrilație
atrială (FiA), numită fibrilație
atrială non-valvulară (FiANV).
Această broșură va explica
modul în care FiANV poate
cauza AVC și modalitatea
prin care acest medicament
poate preveni acest proces.
Vă recomandăm să citiți
și broșura de informare din
cutia medicamentului.

4

CE ESTE FIBRILAȚIA
ATRIALĂ (FiA)?
FiA este o afecțiune a inimii care
cauzează o anormalitate a ritmului
cardiac, uneori mai accelerată.
Unii pacienți cu FiA pot fi
asimptomatici, chiar dacă resimt
o accelerare a bătăilor inimii (descrise
de unii oameni drept „palpitații”).
Alte simptome posibile includ:
n

oboseală

n

dificultăți respiratorii, lipsă de aer

n

dureri toracice (angină)

n

amețeală

FiA poate fi descrisă drept „persistentă”
atunci când episoadele durează șapte
zile sau mai mult, sau permanentă,
atunci când dereglarea ritmului
cardiac este constantă.
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Atriu

Atriu

Camerele superioare
ale inimii
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Inima este formată din patru
camere - atriul drept și atriul
stâng (cele două camere
superioare) și ventriculul drept
și cel stâng (camerele inferioare).
FiA are loc atunci când, la nivelul
atriilor, se dezvoltă o activitate
electrică haotică, ce disturbă ritmul
natural al inimii. Ca urmare, atriile
nu se contractă corespunzător,
iar inima nu poate pompa sânge
la fel de eficient.
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CARE SUNT CAUZELE FiA?
Cauza exactă a FiA nu este
pe deplin elucidată, însă riscul
crește odată cu înaintarea
în vârstă și este mai des întâlnită
la persoanele care suferă
și de alte afecțiuni ale inimii.
De exemplu:
n		

hipertensiunea arterială

n		îngroșarea/blocarea
vaselor care transportă
sângele la inimă
n		

infarct

n		

boli congenitale ale inimii

n		intervenție chirurgicală la inimă
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EXISTĂ COMPLICAȚII CE POT FI
ASOCIATE CU FiA?
Cel mai mare risc asociat cu FiA este
accidentul vascular cerebral (AVC).
Deoarece sângele nu este pompat
în mod corespunzător dinspre
inimă, acesta poate stagna sau
se poate acumula, formându-se
un cheag în inimă. Dacă cheagul
părăsește inima și pătrunde în
micile vase de sânge ale creierului,
circulația sângelui se poate
bloca, producându-se un accident
vascular cerebral (AVC).
Cei care suferă de FiA sunt mai
predispuși unui accident vascular
cerebral, decât cei care nu suferă.
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1.	Cheagul se
formează în inimă

2.	Cheagul
părăsește inima
4.	Cheagul
blochează
vasele de
sânge de
la nivelul
creierului
și poate
provoca
AVC
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3. C
 heagul circulă
până la creier

CARE SUNT SEMNELE ȘI
SIMPTOMELE UNUI ACCIDENT
VASCULAR CEREBRAL?
Accidentul vascular cerebral se poate
produce brusc, având efecte imediate
și de durată. Pentru că trebuie
acționat foarte rapid, vă prezentăm
în continuare câteva simptome care
pot constitui semnele unui AVC:
n		amorțeală, stări de slăbiciune sau
paralizia unei jumătăți ale corpului
(spre exemplu, o mână sau un picior
inert; o pleoapă, jumătate de gură
sau de față prăbușită)
n		dificultăți de vorbire sau
de înțelegere a unui discurs,
vorbire „împleticită”
(continuă pe verso)
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n		vedere încețoșată subit
sau chiar pierderea vederii
n		stări de confuzie sau
dezechilibru sau
n		

o migrenă spontană și severă

Dacă resimțiți oricare dintre
aceste semne și simptome,
trebuie să vă adresați de urgență
medicului – sunați la 999.
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MEDICAMENTELE CARE AJUTĂ
LA PREVENIREA ACCIDENTULUI
VASCULAR CEREBRAL LA
PERSOANELE CU FiA NONVALVULARĂ
Anticoagulantele sunt medicamente
care modifică procesul și durata
necesară formării unui cheag de sânge.
Acest lucru poate preveni formarea
cheagurilor de sânge.
Medicul dumneavoastră a evaluat
cu atenție gradul riscului de accident
vascular cerebral la care sunteți
expus și a decis să vă prescrie
anticoagulantul ELIQUIS® (apixaban).
Acest medicament este prescris
pentru a reduce șansele producerii
unui AVC cauzat de fibrilația
atrială non-valvulară.
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DESPRE ELIQUIS® (apixaban)
CUM SE ADMINISTREAZĂ
ELIQUIS® (apixaban)
Pentru a vă asigura că își produce
efectul, medicamentul trebuie
administrat exact așa cum a fost
prescris de medicul dumneavoastră.
Medicamentul trebuie administrat
întotdeauna de două ori pe zi.
De exemplu, luați o tabletă dimineața
și una seara. Încercați să respectați
zilnic orele de administrare.
Pentru a vă aminti mai ușor, încercați
să integrați procesul de administrare
a medicamentului într-o rutină
care are loc de două ori pe zi.
Este recomandat să citiți broșura
de informare pentru pacienți care
însoțește tratamentul.
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Această imagine nu este o reproducere exactă
a pastilelor ELIQUIS®.

Doza uzuală este de o pastilă de
5 mg, de două ori pe zi. (Anumitor
grupuri de pacienți le pot fi prescrise
2,5 mg de două ori pe zi.)
Tableta trebuie înghițită cu un
pahar de apă. Poate fi administrată
cu mâncare sau pe stomacul gol.
Dacă aveți dificultăți la înghițirea
tabletelor, adresați-vă medicului.
Acest medicament nu tratează
simptomele FiA, precum accelerarea
ritmului cardiac, prin urmare
trebuie să continuați administrarea
concomitentă prescrisă de medicul
dumneavoastră pentru acest
simptom sau orice alt tip de
afecțiune.
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DURATA ADMINISTRĂRII
ELIQUIS® (apixaban)
Durata tratamentului variază:
unii pacienți sunt nevoiți
să îl urmeze pe termen lung.
Respectați întotdeauna
instrucțiunile medicului
dumneavoastră și continuați
administrarea atât timp
cât vă este prescris.
NU ÎNCETAȚI ADMINISTRAREA
ELIQUIS® (apixaban) ÎNAINTE
DE A DISCUTA CU MEDICUL
DUMNEAVOASTRĂ!
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Ce trebuie să fac dacă uit
să iau o doză?
Dacă uitați să luați o doză,
luați-o imediat cum vă amintiți,
apoi luați următoarea doză la
momentul programat, după care
continuați tratamentul în mod
obișnuit. Dacă aveți neclarități
sau ați uitat să luați mai multe
doze, adresați-vă medicului sau
farmacistului.
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Ce fac în caz de supradoză?
Contactați de urgență medicul
dacă ați luat mai mult decât
doza prescrisă. Trebuie să
aveți la dumneavoastră cutia
de medicamente chiar dacă
nu mai conține nicio tabletă.
În caz de supradozaj poate
crește riscul producerii
hemoragiilor.
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CE AR TREBUI SĂ MAI
ȘTIU ATUNCI CÂND IAU
ELIQUIS® (apixaban)?
n În cutia medicamentului, alături de broșura
de informare este posibil să găsiți un „Card de
Alertă Pacient” sau puteți primi unul similar de
la medicul dumneavoastră. Este important să
aveți acest card asupra dumneavoastră mereu,
atât timp cât luați acest medicament. Arătați-l
farmacistului, dentistului sau oricărui alt
specialist în servicii medicale care vă tratează.
n A
 nunțați medicul și dentistul că luați ELIQUIS®
(apixaban) dacă urmează să aveți intervenții
chirugicale sau stomatologice. Este posibil să fie
nevoie să reduceți doza sau să opriți temporar
administrarea, iar medicul sau dentistul
dumneavoastră vă vor sfătui cum să faceți asta.
n Informați-vă medicul, farmacistul sau dentistul
despre oricare alt tratament medicamentos pe
care îl urmați, inclusiv de cel cumpărat personal
de la farmacie fără rețetă medicală (spre
exemplu: aspirină pentru dureri de cap sau
răceli) sau despre orice remedii naturiste.
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n U
 nele medicamente sau suplimente
alimentare pot influența efectul
anticoagulantelor, sporind riscul
sângerărilor și reducându-i eficiența.
O listă cu medicamentele care
influențează tratamentul cu ELIQUIS®
(apixaban) se află în broșura de informare
inclusă în cutia de medicamente.
n Ca în cazul tuturor anticoagulantelor,
atunci când luați acest medicament este
important să acordați atenție oricăror
semne de hemoragie și să vă adresați
urgent medicului dacă acestea se produc.
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n Nu luați ELIQUIS® (apixaban) dacă aveți
alergie la oricare dintre ingredientele
sale, dacă sângerați excesiv, dacă aveți
(sau sunteți suspectat de) o afecțiune
care sporește riscul hemoragiilor grave,
dacă aveți afecțiuni ale ficatului care pot
spori riscul hemoragiilor sau dacă luați
medicamente pentru prevenirea formării
cheagurilor de sânge.

n În plus, acest medicament nu este
recomandat în anumite situații: sarcina,
alăptarea, la pacienții cu valve prostetice
cardiace (cu sau fără fibrilații atriale) sau
pacienților sub alt tratament (vă rugăm
să consultați broșura de informare
a pacientului pentru lista completă).
Dacă vă aflați într-una dintre situațiile
prezentate, vă rugăm să vă informați
medicul imediat.
n Asigurați-vă că parcurgeți cu atenție
broșura de informare a pacientului
(inclusă în cutia medicamentului) înainte
de administrarea medicamentului.
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REACȚII ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, ELIQUIS®
(apixaban) poate provoca reacţii
adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.
Ca alte anticoagulante similare, acest
medicament poate cauza sângerarea,
care poate periclita viața și necesită
asistență medicală imediată.
Alte reacții adverse frecvente includ:

sângerare la nivelul ochilor (inclusiv
ochii roșii), sângerare la nivelul
stomacului (sânge închis la culoare/
de culoare neagră în materiile fecale),
intestinelor, al anusului, sângerare
nazală, sângerare la nivelul gingiilor
sau apariția de sânge în urină
(la analize).
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Reacțiile adverse frecvente
suplimentare includ anemie,
care poate determina oboseală
sau paloare, vânătăi și umflături,
tensiune arterială scăzută care
poate determina stare de leșin sau
accelerarea bătăilor inimii, greață
(senzație de rău), și analizele de
sânge pot indica valori crescute ale
gama-glutamiltransferazei (GGT).
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Mai multe informații referitoare
la efectele secundare posibile pot
fi găsite în broșura de informare
din cutia medicamentului.
Informați-vă medicul, asistenta
sau farmacistul despre orice efecte
secundare resimțiți, chiar dacă
nu sunt enumerate în broșura de
informare din cutia medicamentului.
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Ne puteți furniza mai multe
informații despre administrarea
în siguranță a medicamentului,
raportând orice efecte
secundare ați resimțit. Consultați
www.mhra.gov.uk/yellowcard pentru
instrucțiuni privind raportarea
acestor efecte. Acestea ar
trebuie raportate și către
Bristol-Myers Squibb Informații
Medicale la 0800 731 1736 sau
la medical.information@bms.com
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INFORMAȚII IMPORTANTE
ÎN INTERIORUL CUTIEI
DE ELIQUIS® (apixaban)
În interiorul cutiei de ELIQUIS®
(apixaban) veți găsi un prospect
cu informații pentru pacient și un card
de atenționare pentru pacient. Trebuie
să citiți prospectul cu informații
pentru pacient și să completați cardul
de atenționare pentru pacient (sau
să solicitați medicului să-l completeze).
Cardul de atenționare pentru pacient
trebuie purtat întotdeauna asupra
dumneavoastră. Cardul de atenționare
pentru pacient explică importanța
luării ELIQUIS® (apixaban) în mod
regulat așa cum ați fost instruit
de medicul dumneavoastră, enumeră
semnele și simptomele principale
de sângerare și indică momentul
când să solicitați asistență medicală.
28

29

LA CINE POT APELA
PENTRU ASISTENȚĂ?
Există multe organizații din
UK care pot furniza un ajutor
de încredere, informații
și asistență celor afectați de FiA.
Iată câteva din informațiile lor
de contact care vă pot folosi:
Atrial Fibrillation Association
Tel: 01789 451 837 (24 ore)
Website: www.afa.org.uk
E-mail: info@afa.org.uk
Asociația AF dispune de informații,
asistență și consiliere pentru accesarea
tratamentelor fibrilației artriale (FiA)
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Anticoagulation UK
Website: www.anticoagulationuk.org
E-mail: admin@anticoagulationuk.org
Oferă informații și asistență pentru
cei care urmează un tratament
cu anticoagulante și pentru specialiștii
care le furnizează servicii medicale.
Arrhythmia Alliance
Tel: 01789 450 787 (24 ore)
Website: www.heartrhythmcharity.org.uk
E-mail: info@heartrhythmcharity.org.uk
Arrhythmia Alliance este o asociație
de pacienți, profesioniști, organizații
de caritate, organisme guvernamentale,
îngrijitori și alți colaboratori. Scopul
ei este de a promova diagnosticarea
timpurie și gestionarea eficientă
a aritmiei pentru a prelungi și îmbunătăți
viața a milioane de oameni.
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Stroke Association
Helpline: 0303 3033 100
Website: www.stroke.org.uk
Furnizează informații despre AVC,
sprijin emoțional și detalii despre
serviciile locale și grupurile de asistență.
Dispun de statistici despre efectele
AVC și reducerea riscului de AVC.
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