Warfarin

ਬਦਲ ਕੇ ELIQUIS® (apixaban) ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਕਲੈ ਟ

ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਬ੍ਰਿਸਟਲ-ਮੇਅਰਸ ਸਕਵਿਬ ਅਤੇ ਫਾਇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ
ਨੂ ੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਐਲੀਕਵਿਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਤਿਕਾ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਬੁਕਲੈ ਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਐਟਰੀਅਲ ਫਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ (AF) ਕਾਰਨ
ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
Warfarin ਤੋਂ ਗੈਰ ਵੀਕੇਏ ਮੌਖਿਕ ਥੱਕਾਰੋਧੀ
(NOAC) ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਐਨਓਏਸੀ apixaban
ਹੈ। ਇਹ ਬੁਕਲੈ ਟ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਹੈ ਅਤੇ apixaban ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਲੀਕਵਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਪੜ੍ਹ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban)
ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ?
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਰਾਫਾਰੀਨ ਛੱਡ ਕੇ apixaban
ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਲੀਕਵਿਸ ਵਿੱਚ
ਸਕ੍ਰਿਅ ਪਦਾਰਥ apixaban ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਥੱਕਾਰੋਧੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਏਜੇਂਟ
(ਜਿਸ ਨੂ ੰ ਫੈਕਟਰ ਐਕਸ ਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂ ੰ ਡੱਕ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ
ਨੂ ੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਇੱਕ ਥੱਕਾ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਗ
ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂ ੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ (ਇਸਨੂ ੰ ਸਿਸਟੇਮਟਿ
ੈ ਕ
ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
Apixaban:
n INR ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
n ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ
n ਰੋਜਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਖੁਰਾਕ
n ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
n ਗੋਲੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ
ਨੂ ੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban)
ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ warfarin ਨੂ ੰ ਛੱਡਣ ਦਾ
ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋਗIੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ apixaban
ਲੈ ਣ ਦਾ ਨੁ ਸਖਾ ਵੀ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਦਲ ਸਕੋ
ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁ ਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ
ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ INR ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ
ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ apixaban ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ।
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ਜਦੋਂ INR 2.0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ apixaban ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗ।ੇ
Apixaban ਦੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦੋ ਵਾਰ- ਇੱਕ
ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ।ੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ 2.5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ELIQUIS® (apixaban)
ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ apixaban ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਓ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ
ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
Apixaban ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ,ੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ।ੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ
ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ,
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂ ੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰੋਗੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ apixaban
ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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Apixaban ਦੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ - ਇੱਕ
ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ।ੰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ
ਦੁ ਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ 2.5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ apixaban ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਸਨੂ ੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਗੋਲੀ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ apixaban ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੋਰ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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ELIQUIS® (apixaban)
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਣ ਹੈ
Apixaban ਨਾਲ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਕੁ ਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੈਕ ਸਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ -ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ apixaban ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ!
13

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਭੁ ੱਲ ਜਾਵਾਂ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ apixaban ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣਾ ਭੁ ੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ apixaban ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੋਲੀ
ਲਓ, ਫਿਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ।
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ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ELIQUIS® (apixaban) ਲੈ ਲਵਾਂ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ Apixaban ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋI ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ
ਨਾਂ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇI ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ Apixaban ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣਾ ਭੁ ੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ
ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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ਤੁ ਹਾਡੇ ELIQUIS® (apixaban)
ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ apixaban ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਪੜ੍ਹ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ)। ਮਰੀਜ਼
ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ ਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ
‘ਤੇ apixaban ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗਣ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਦੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ।
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17

ELIQUIS® (apixaban) ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ
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n

 ੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਂ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੰਦ
ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂ ੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਐਪਿਕਸਾਬੈਨ
ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ apixaban
ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

n

 ਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀਆਂ
ਇ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਐਸਪੀਰਿਨ)
ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਬਲ
ਦਵਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਸੇਂਟ ਜੋਹਨ’ਸ ਵੋਰਟ) (ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ)
ਸਮੇਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂ ੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ।

n

 ਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਥੱਕਾਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ
ਕੁ
ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ
ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਜੋ apixaban
ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੇ ਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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n

ਸ
 ਾਰੇ ਥੱਕਾਰੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।

n

 ੁ ਹਾਨੂ ੰ apixaban ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਤ
ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
(ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਨ
ਵਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਵਧੇ ਖਤਰੇ
ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ
ਥੱਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

n

 ਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ,
ਇ
ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵਾਂ
(ਐਟਰੀਅਲ ਫਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)
ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ
ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ (ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਪੜ੍ਹੋ) ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ।

n

 ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ
ਕਿ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ (ਦਵਾਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ
ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ।
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ਸੰਭਾਵੀ ਦੁ ਰਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ, ELIQUIS® (apixaban) ਦੇ ਵੀ
ਦੁ ਰਪਭ
੍ਰ ਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂ ੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ।ੇ
ਦੂ ਜੀਆਂ ਸਮਾਨ (ਥੱਕਾਰੋਧੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ
ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਆਮ ਦੁ ਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ (ਲਾਲ ਅੱਖ ਸਮੇਤ), ਤੁ ਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ
(ਟੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ/ਕਾਲਾ ਖੂਨ) ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ
‘ਚੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੱਕ ਤੋਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ
ਖੂਨ ਆਉਣਾ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ)।
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ਹੋਰ ਦੁ ਰਪਭ
੍ਰ ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ
ਜਾਂ ਪੀਲਾਪਨ, ਝਰੀਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੇਹਸ਼ੀ
ੋ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ, ਮਤਲੀ
(ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ), ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਗਾਮਾ-ਗਲੁ ਟਮ
ੈ ੀਟ੍ਰਾਂਸਫੀਰੇਸ (ਜੀਜੀਟੀ)
ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਤੁ ਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫ਼ਲੇ ਟ ਵਿੱਚ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁ ਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁ ਰਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

24

ਤੁ ਸੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁ ਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁ ਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
www.mhra.gov.uk/yellowcard ਦੇਖੋ। ਦੁ ਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ-ਮੇਅਰਸ ਸਕਵਿਬ ਮੈਡੀਕਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ 0800 731 1736 ‘ਤੇ ਜਾਂ
medical.information@bms.com
‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਏਐਫ਼
ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਏਐਫ਼ ਵਿਵਸਥਿਤ
ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਵੇਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
n ਆਹਾਰ: ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਚਰਬੀਦਾਰ ਮੀਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਐਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ
ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂ ੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ।
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n ਕਸਰਤ: ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਕਸਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ
ਲਈ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਮਦਦ ਲੈ ਣਾ
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇ ਕਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਐਟਰੀਅਲ ਫਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਵਡਮੁਲ
ੱ ੀ ਮਦਦ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕੁ ਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਐਟਰੀਅਲ ਫਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ
(Atrial Fibillation Association)
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01789 867 502 (24 ਘੰਟ)ੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.afa.org.uk
ਈਮੇਲ: info@afa.org.uk
AF ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਐਟਰੀਅਲ ਫਿਬਰੀਲੇ ਸ਼ਨ (AF) ਦੇ ਉਪਚਾਰ
ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀਕੋਗਲ
ੂ ੇ ਸ਼ਨ ਯੂਕੇ (Anticoagulation UK)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.anticoagulationuk.org
ਈਮੇਲ: info@anticoagulationuk.org
ਥੱਕਾਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਐਰਿਥਮੀਆ ਅਲਾਇੰਸ (Arrhythmia Alliance)
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01789 867501 (24 ਘੰਟ)ੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.heartrhythmalliance.org
ਈਮੇਲ: info@heartrhythmalliance.org
ਐਰੀਥਮਿਆ ਅਲਾਇੰਸ ਰੋਗੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ
ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ
ਐਰੀਥਮਿਆਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਬ
੍ਰ ਧ
ੰ ਨ
ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੋਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (Stroke Association)
ਹੈਲਪਲਾਇਨ: 0303 3033 100
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.stroke.org.uk
ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਭ
੍ਰ ਾਵ,
ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਸ਼ੀਟ।
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ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਤਾਰੀਖ਼
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ਸਮਾਂ

ਨਾਲ/ਕਿੱਥੇ

ਨੋ ਟਸ
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