Trecerea de la tratamentul cu
Warfarină la ELIQUIS® (apixaban)
Broșură informativă pentru pacienți

Această broșură a fost redactată și produsă în numele Bristol-Myers Squibb și Pfizer.
Numai pentru pacienții cărora li s-a prescris Eliquis.
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ELIQUIS® (apixaban) Broșură informativă
Ați primit această broșură deoarece
ați decis, împreună cu medicul
dumneavoastră, să treceți de la
tratamentul cu warfarină la un
Anti Coagulant Oral Non-VKA (ACON),
pentru a vă ajuta să reduceți riscul
unui accident vascular cerebral cauzat
de fibrilația atrială (FA).
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Medicamentul ACON care vi s-a
prescris este apixaban. Această
broșură vă explică ce înseamnă
acest lucru și care pot fi beneficiile
substanței apixaban.
Trebuie, de asemenea, să citiți
prospectul cu informații pentru
pacient din interiorul pachetului
dumneavoastră de Eliquis.
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DE CE SĂ TRECEȚI PE
ELIQUIS® (apixaban)?
Împreună cu medicul
dumneavoastră, ați decis
să treceți de pe warfarină pe
apixaban. Eliquis conține substanța
activă apixaban și aparține
unui grup de medicamente
numit anticoagulante. Aceste
medicamente pot ajuta la
prevenirea formării cheagurilor de
sânge, prin blocarea unuia dintre
agenții care cauzează coagularea
(cunoscut drept factorul Xa).
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Acest lucru este important,
întrucât un cheag de sânge care
se formează în inimă se poate
deplasa spre creier și cauza acolo
un accident vascular cerebral.

Un cheag se poate deplasa și spre
alte organe, împiedicând circulația
normală a sângelui către acel organ
(situație cunoscută sub denumirea
de embolie sistemică).
Apixaban:
n Nu este necesară monitorizarea

valorilor INR sau ajustarea frecventă
a dozei

n Reducerea dovedită a riscului

de accidente vasculare cerebrale
și a sângerărilor

n Administrarea consecventă

de două ori pe zi

n Poate fi administrat cu sau fără

alimente

n Dacă aveți dificultăți la înghițire,

tabletele pot fi și strivite
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CUM SĂ TRECEȚI PE
ELIQUIS® (apixaban)
Veți stabili, împreună cu medicul
dumneavoastră, ziua în care
opriți administrarea de warfarină.
Medicul dumneavoastră vă va
înmâna o rețetă pentru apixaban,
ca să puteți schimba tratamentul
la momentul potrivit, conform
pașilor următori.
Medicul vă va monitoriza cu
regularitate valorile INR pe
parcursul următoarelor zile
pentru a evalua când sunteți
pregătit(ă) să începeți
tratamentul cu apixaban.
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Când valoarea INR este mai mică
de 2,0, veți începe să luați apixaban.
Doza obișnuită de apixaban este
de 5 mg de două ori pe zi - o dată
dimineața și o dată seara. Anumitor
grupe de pacienți, medicul le poate
prescrie 2,5 mg de două ori pe zi.
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CUM SE ADMINISTREAZĂ
ELIQUIS® (apixaban)
Substanța apixaban trebuie
administrată întotdeauna exact
așa cum v-a comunicat medicul,
pentru a vă asigura că apixaban
își face efectul dorit. Dacă nu
sunteți sigur(ă), cereți sfatul
medicului, farmacistului sau
asistentei medicale.
Apixaban trebuie întotdeauna
administrat de două ori pe zi. De
exemplu, o tabletă dimineața și una
seara. Încercați să luați tabletele la
aceleași ore în fiecare zi.
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Pentru a vă ajuta să țineți minte,
încercați să includeți administrarea
tabletelor într-o rutină normală
care are loc de două ori pe zi, de
exemplu, spălatul pe dinți. Trebuie,
de asemenea, să citiți prospectul
cu informații pentru pacient din
interiorul pachetului dumneavoastră
de apixaban.
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Doza obișnuită de apixaban este
de 5mg de două ori pe zi - o dată
dimineață și o dată seara. Anumitor
grupe de pacienți, medicul le poate
prescrie 2,5 mg de două ori pe zi.
Trebuie să înghițiți tableta de
apixaban cu un pahar de apă. Ea
poate fi administrată cu sau fără
alimente. Dacă aveți dificultăți la
înghițirea tabletei întregi, întrebați
medicul despre alte modalități de a
lua apixaban.
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CE PERIOADĂ DE TIMP TREBUIE
ADMINISTRAT ELIQUIS® (apixaban)
Durata tratamentului cu apixaban
poate varia: pentru unele persoane
s-ar putea să fie necesară o durată
nedeterminată. Respectați întotdeauna
instrucțiunile medicului și continuați
să luați medicamentele pe întreaga
perioadă care vi s-a comunicat
de către medic.

Dimensiunea pachetului nu este
cea reală

NU ÎNCETAȚI ADMINISTRAREA DE
APIXABAN FĂRĂ A CERE MAI ÎNTÂI SFATUL
MEDICULUI!
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Ce trebuie să fac dacă am uitat o
doză?
Dacă ați uitat să luați o doză de
apixaban, luați medicamentul imediat
ce vă amintiți, apoi luați următoarea
tabletă de apixaban la ora obișnuită,
iar ulterior continuați în mod normal.
Dacă nu știți ce să faceți sau dacă
ați uitat mai multe doze, cereți
sfatul medicului, farmacistului sau
asistentei medicale.
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Ce trebuie să fac dacă am luat prea
mult ELIQUIS® (apixaban)?
Informați imediat medicul dacă ați
luat mai mult decât doza prescrisă de
apixaban. Luați pachetul medicamentului
cu dumneavoastră, chiar dacă nu au
mai rămas tablete. Dacă luați mai mult
apixaban decât vi s-a recomandat, vă
poate crește riscul de sângerare.
Dacă nu știți ce
să faceți sau dacă
ați uitat mai
multe doze,
cereți sfatul
medicului,
farmacistului
sau asistentei
medicale.
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INFORMAȚII IMPORTANTE ÎN
INTERIORUL PACHETULUI
DUMNVEAVOASTRĂ DE
ELIQUIS® (apixaban)
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În interiorul pachetului
dumneavoastră de apixaban, veți
găsi un prospect cu informații
pentru pacient și un card de alertă
al pacientului. Trebuie să citiți
prospectul cu informații pentru
pacient și să completați cardul de
alertă al pacientului (sau să rugați
medicul să vi-l completeze). Trebuie
să aveți întotdeauna asupra
dumneavoastră cardul de alertă al
pacientului. Cardul de alertă al
pacientului explică importanța
administrării regulate de apixaban,
conform instrucțiunilor medicului,
enumeră principalele semne și
simptome ale sângerărilor și vă
informează când trebuie să solicitați
îngrijire medicală.
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CE FACTORI TREBUIE LUAȚI
ÎN CONSIDERARE LA
ADMINISTRAREA DE
ELIQUIS® (apixaban)
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n

Informați-vă medicul și dentistul
că luați apixaban atunci când vă
supuneți unei operații chirurgicale
sau unei proceduri stomatologice.
Ar putea fi necesar să reduceți
doza sau să încetați temporar
administrarea de apixaban.

n

Informați neapărat medicul și
dentistul cu privire la orice alte
medicamente pe care le luați,
inclusiv medicamente pe care le-ați
cumpărat fără rețetă (de exemplu
aspirină pentru dureri de cap sau
răceli) și orice medicamente
naturiste pe care, eventual, le luați
(de ex. sunătoare, un supliment
naturist folosit pentru depresie).

n

Anumite medicamente

și suplimente alimentare
pot interfera cu efectele
anticoagulante ale acestui
medicament, sporind riscul
unor sângerări sau diminuându-i
eficacitatea. În prospectul
cu informații pentru pacient
din interiorul pachetului,
găsiți o listă cu medicamentele
care pot afecta tratamentul
cu apixaban.
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n

C
 a în cazul tuturor
anticoagulantelor, la
administrarea acestui
medicament este important
să fiți atenți la orice semn de
sângerare și să solicitați un
consult medical imediat ce
apar semne de sângerare.

n

N
 u luați apixaban dacă
aveți alergii la oricare din
ingredientele sale, dacă
sângerați excesiv, dacă aveți
(sau se suspectează ca ați
putea avea) o patologie care
crește riscul unor sângerări
grave, dacă aveți boli de
ficat ce cauzează un risc
sporit de sângerare sau dacă
luați medicamente împotriva
coagulării sângelui.

n

În plus, acest medicament nu este
recomandat în sarcină, alăptare,
pentru pacienții cu valve cardiace
prostetice (cu și fără fibrilație
atrială) și pentru pacienții care iau
anumite alte medicamente (pentru
lista completă, vă rugăm să citiți
prospectul cu informații pentru
pacient). Vă rugăm să informați
imediat medicul dacă credeți că
oricare din aceste situații vi
se aplică.

n

 sigurați-vă că ați citit cu atenție
A
și integral prospectul cu informații
pentru pacient (introdus în
ambalajul medicamentului) înainte
de administrarea medicamentului.
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REACȚII ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele,
ELIQUIS® (apixaban) poate cauza
reacții adverse, deși nu toată lumea
le va avea.
Asemenea altor medicamente
similare (anticoagulante), acest
medicament poate cauza sângerări
care pot pune viața în pericol și care
necesită îngrijiri medicale imediate.
Alte reacții adverse obișnuite includ:
sângerare la nivelul ochilor (inclusiv
ochii roșii), sângerare la nivelul
stomacului (sânge închis la culoare/de
culoare neagră în materiile fecale),
la nivelul intestinelor, sângerare
nazală, sângerare la nivelul gingiilor,
la nivelul anusului 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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Informații suplimentare privind
posibilele reacții adverse se
găsesc în prospectul cu informații
pentru pacient din interiorul
pachetului cu tablete.
Informați-vă medicul, asistenta
medicală sau farmacistul cu privire
la toate reacțiile adverse pe care
le aveți, chiar dacă acestea
nu sunt incluse în prospectul
cu informații pentru pacient sau
în prezenta broșură.
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Puteți ajuta la oferirea de informații
suplimentare privind gradul
de siguranță al acestui medicament,
prin raportarea oricăror reacții
adverse pe care le-ați putea avea.
A se vedea www.mhra.gov.uk/
yellowcard pentru modalități de
raportare a reacțiilor adverse.
Reacțiile adverse trebuie raportate,
de asemenea, către Bristol-Myers
Squibb Medical Information la
numărul de telefon 0800 731 1736
sau la adresa de e-mail medical.
information@bms.com
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VIAȚA SĂNĂTOASĂ
ȘI FIBRILAȚIA ATRIALĂ
Un stil de viață sănătos, împreună
cu medicamentele, vă va ajuta să țineți
fibrilația atrială sub control. Țineți cont
de următorii factori de stil de viață
și de modul în care v-ar putea afecta.
n Regimul alimentar: consumați din
belșug fructe și legume proaspete
și evitați cărnurile grase sau prea
multe alimente procesate, pentru
a vă ține sub control nivelurile
de colesterol. Reduceți consumul
de sare pentru a vă ține sub control
hipertensiunea, un alt factor care
contribuie la fibrilația atrială.
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n Efortul fizic: activitatea fizică regulată
ajută nu numai la controlul greutății
corporale, ci și la menținerea unei
stări de spirit pozitive. Solicitați sfatul
medicului înainte de a începe orice
forme noi de efort fizic, pentru
a stabili dacă acestea sunt sigure
în situația dumneavoastră.
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CUM OBȚINEȚI SPRIJINN
În Regatul Unit, există o serie de
organizații care oferă asistență,
informații și sprijin util persoanelor
afectate de fibrilația atrială și de
accidentele vasculare cerebrale.
Iată datele de contact ale câtorva
organizații ce v-ar putea fi de folos:
Atrial Fibrillation Association
Tel: 01789 867 502 (24 ore din 24)
Pagina de internet: www.afa.org.uk
E-mail: info@afa.org.uk
Asociația pentru Fibrilația Atrială vă pune
la dispoziție informații, sprijin și îndrumare
privind accesul la tratamente pentru
fibrilația atrială (FA).
Anticoagulation UK
Pagina de internet:
www.anticoagulationuk.org
E-mail: info@anticoagulationuk.org
Oferă informații și sprijin persoanelor
tratate cu anticoagulante și cadrelor
medicale care le îngrijesc.
28

Arrhythmia Alliance
Tel: 01789 867501 (24 ore din 24)
Pagina de internet:
www.heartrhythmalliance.org
E-mail: info@heartrhythmalliance.org
Arrhythmia Alliance este o coaliție de
pacienți, cadre medicale, organizații de
caritate, organisme guvernamentale,
instituții de îngrijire și cadre asociate.
Are ca scop promovarea diagnosticării
timpurii și a gestionării eficace a
aritmiilor cardiace pentru a prelungi și
ameliora viețile a milioane de pacienți
din întreaga lume.
Stroke Association
Linie telefonică de asistență:
0303 3033 100
Pagina de internet: www.stroke.org.uk
Oferă informații referitoare la
accidentele vasculare cerebrale (AVC),
sprijin emoțional și detalii privind
serviciile și grupurile de sprijin locale.
Fișele de informare disponibile includ
efectele AVC și reducerea riscului
de AVC.
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