 Warfarinسے )ELIQUIS® (apixaban

پر منتقل ہونا
مریضوں کا معلوماتی کتابچہ
یہ کتابچہ  Bristol-Myers Squibbاور  Pfizerکے ایماء پر تحریر اور شائع کیا گیا ہے۔
صرف ان مریضوں کو دینے کے لیے جنہیں ® ELIQUISتجویز کی گئی ہے۔
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) ELIQUIS® (apixabanکا معلوماتی
کتابچہ
آپ کو یہ کتابچہ اس لیے موصول ہوا ہے کیونکہ آپ نے ایٹریل
فبریلیشن ( )AFکے سبب اسٹروک کے خطرے میں کمی النے میں
مدد کے لیے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر وارفرین سے غیر VKA
مانع انجماد ( )NOACپر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔
ِ

4

آپ کو جو  NOACتجویز کیا گیا ہے وہ
 apixabanہے۔ یہ کتابچہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کا کیا
مطلب ہے اور  apixabanکے فوائد کیا ہو سکتے ہیں۔
آپ کو اپنے ® ELIQUISپیک کے اندر موجود
مریضوں کا معلوماتی کتابچہ بھی پڑھنا چاہیے۔

5

) ELIQUIS® (apixabanپر کیوں منتقل ہوں؟
آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ  warfarinسے
 apixabanپر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔
® ELIQUISمیں فعال مادہ  apixabanشامل ہے
اور یہ ادویات کے اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے جنہیں اینٹی
کوگولینٹس (خون گاڑھا ہونے سے بچانے والی ادویات) کہا جاتا ہے۔
خون گاڑھا کرنے کا سبب بننے والے ایجنٹس میں سے ایک
(جسے  Factor Xaکہا جاتا ہے) کو مسدود کرتے ہوئے
یہ ادویات خون کے جمنے سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں۔
یہ اہم ہے ،کیونکہ خون کا جو لوتھڑا آپ کے دل میں بنتا ہے وہ
دماغ میں جا کر اسٹروک (سکتہ) کا سبب بن سکتا ہے۔

6

لوتھڑا جسم کے دیگر اعضاء میں بھی جا سکتا ہے اور اس
عضو کو خون کی عمومی فراہمی روک سکتا ہے (یہ شریان میں
انجما ِد خون (سسٹیمک ایمبولیسم) بھی کہالتا ہے)۔
:Apixaban
 INR nمعائنہ کاری یا دوا کی متواتر ترتیب سازی درکارنہیں
 nاسٹروک (سکتہ) اور خون بہنے کا خدشہ کم کرنے کے لیے
ثابت شدہ
 nمسلسل دن میں دو بار دوا لیں
 nیہ کھانے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت لی جا سکتی ہے
 nاگر نگلنے میں دشواری ہے تو گولیاں پیسی بھی جا سکتی ہیں

7

) ELIQUIS® (apixabanپر کیسے منتقل ہوں
آپ ایک دن اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اپنی warfarin
لینا بند کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو
 apixabanکے لیے نسخہ بھی دے گا تاکہ آپ جیسے
اگلے چند مراحل میں وضاحت کردہ ہے جب وقت موزوں ہو تو
آپ منتقل ہونے کے لیے تیار ہوں۔

آپ کب  apixabanلینے کے لیے تیار ہیں اس کا تعین
کرنے کے لیے اگلے چند دنوں میں ڈاکٹر آپ کی INR
سطوح کا باقاعدہ جائزہ لے گا۔

8

جب  INR 2.0سے کم ہو تب آپ
 apixabanلینا شروع کریں گے۔

 apixabanکی عمومی خوراک روزانہ دن میں دو مرتبہ
 5ملی گرام ہے  -ایک صبح اور ایک شام میں۔ مریضوں کے
چند گروپس کو ڈاکٹر کی جانب سے روزانہ دو مرتبہ 2.5
ملی گرام بھی تجویز کی جا سکتی ہے۔
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) ELIQUIS® (apixabanکیسے لیں
یہ یقینی بنانے کے لیے کہ  apixabanآپ کے لیے کام
کر رہی ہے آپ کو  apixabanبالکل اسی طرح لینی چاہیے
جیسے آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے۔ اگر آپ یقینی نہیں ہیں،
تو اپنے ڈاکٹر ،فارماسسٹ یا نرس سے پڑتال کر لیں۔
 apixabanالزما ً دن میں دو مرتبہ لی جانی چاہیے۔ مثالً،
ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام میں۔ گولیاں روزانہ ایک ہی
وقت پر لینے کی کوشش کریں۔
یاد دہانی میں مدد کے لیے ،گولیاں لینے کو معمول کی کسی ایسی
سرگرمی کے ساتھ ترتیب دیں جو دن میں دو مرتبہ واقع ہوتی
ہے ،مثالً دانت برش کرنا۔ آپ کو آپ کے  apixabanکے
پیک کے اندر آنے والے معلوماتی کتابچے کو بھی پڑھنا چاہیے۔
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11
11

 apixabanکی عمومی خوراک روزانہ دن میں دو
مرتبہ  5ملی گرام ہے  -ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام۔
مریضوں کے چند گروپس کو ڈاکٹر کی جانب سے روزانہ دو
مرتبہ  2.5ملی گرام بھی تجویز کی جا سکتی ہے۔

آپ کو  apixabanگولی پانی کے گالس کے ساتھ نگلنی
چاہیے۔ یہ کھانے سے قبل یا بعد میں کسی بھی وقت لی جا
سکتی ہے۔ اگر آپ کو پوری گولی نگلنے میں دشواری کا سامنا
ہے ،تو  apixabanلینے کے دیگر طریقوں کے متعلق
آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں۔

12

) ELIQUIS® (apixabanکتنے عرصے تک لی
جانی چاہیے
 apixabanکے ساتھ عالج کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے:
کچھ لوگوں کو غیر معینہ مدت تک اسے لینے کی ضرورت ہو سکتی
ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور دوا
کو اتنے عرصے تک لینا چاہیے جتنا آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے۔

اصل پیک سائز نہیں

اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بنا  APIXABANلینا بند مت کریں!
13

م ّتعدد بار پوچھے جانے والے سواالت
اگر مجھ سے کوئی خوراک رہ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ سے  apixabanکی دوا کی خوراک رہ جائے ،تو
جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے دوا لے لیں اور apixaban
کی اگلی گولی معمول کے مطابق لیں ،اس کے بعد معمول کے
مطابق جاری رکھیں۔ اگر آپ یقینی نہیں کہ کیا کیا جائے ،یا آپ
سے ایک سے زائد دوا رہ گئی ہے ،تو اپنے ڈاکٹر ،دوا ساز یا
نرس سے پوچھیں۔
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اگر میں بہت زیادہ )ELIQUIS® (apixaban
لے لیتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ نے  apixabanکی تجویز کردہ خوراک سے زائد دوا
لی ہے تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو مطلع کرنا چاہیے۔ دوا کا پیک
ساتھ لے کر جائیں ،چاہے اس میں کوئی گولیاں باقی نہ ہوں۔ اگر
آپ تجویز کردہ سے زائد  apixabanلیتے ہیں ،تو خون کے
بہنے کا خدشہ بڑھ سکتا ہے۔
اگر آپ یقینی نہیں کہ کیا کیا
جائے ،یا آپ سے ایک سے
زائد دوا رہ گئی ہے ،تو
اپنے ڈاکٹر ،دوا ساز یا نرس
سے پوچھیں۔
15

) ELIQUIS® (apixabanکے آپ کے پیک
کے اندر اہم معلومات
اپنے  apixabanکے پیک کے اندر آپ مریض کے
الرٹ کارڈ کے ساتھ مریض کا معلوماتی کتابچہ بھی پائیں
گے۔ آپ کو مریضوں کا معلوماتی کتابچہ پڑھنا چاہیے اور
مریض کا الرٹ کارڈ مکمل کرنا چاہیے (یا یہ کرنے کے
لیے اپنے ڈاکٹر سے کہیں)۔ مریض کا الرٹ کارڈ آپ کو
ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ مریض کا الرٹ کارڈ آپ
کے ڈاکٹر کی جانب سے ہدایت کردہ معمول کے مطابق
 apixabanلینے کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہے،
خون کے بہنے کی مرکزی عالمات اور نشانیاں فہرست کرتا ہے
اور وضاحت کرتا ہے کہ طبی معائنہ کب کرایا جانا چاہئیے۔
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)ELIQUIS® (apixaban
لیتے ہوئے کن چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے
 nاگر آپ نے کوئی سرجری یا دانتوں سے متعلقہ کارروائی
کروانی ہو تو اپنے ڈاکٹر اور دندان ساز کو بتائیں
کہ آپ  apixabanلے رہے ہیں۔ آپ کو شاید
 apixabanکی مقدار کم کرنا یا عارضی طور پر
اسے لینا روکنا پڑے۔
  nیہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر اور دندان ساز کو آپ دیگر
جو بھی ادویات لے رہے ہیں ان کے متعلق بتائیں ،بشمول
غیر نسخہ جاتی ادویات جو آپ نے خود سے خریدیں
(جیسا کہ نزلے اور سر درد کے لیے اسپرین) یا کوئی ہربل
عالج (جیسا کہ ( )St John’s Wortایک ہربل
سپلیمینٹ جو ڈپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)۔
18

مانع انجما ِد خون
  nکچھ ادویات اور سپلیمینٹس اس دوا کے ِ
(اینٹی کاگولینٹ) اثرات میں مداخلت کرتے ہیں ،بشمول
خون بہنے کے خدشے کا بڑھنا یا اسے کم موثر بنانا۔ وہ
ادویات جو  apixabanپر اثر انداز ہوتی ہیں وہ دوا
کے پیکج میں مریض کے معلوماتی پرچہ میں دیکھی جا
سکتی ہے۔
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مانع انجما ِد خون (اینٹی کاگولینٹس)
 nجیسا کہ تمام ِ
کے ساتھ ،جب آپ یہ دوا لے رہے ہوں تو یہ اہم ہے کہ آپ
خون کے بہنے کی کسی قسم کی عالمات دیکھیں اور خون
بہنے کے کوئی عالمات سامنے آئیں تو فوراً طبی مشورہ
حاصل کریں۔
 nاگر آپ کو اجزاء میں سے کسی سے الرجی ہے ،یا اگر آپ
کا خون اکثر بہتا ہے ،اگر آپ کی حالت ایسی ہے (یا اندیشہ
ہے کہ ایسی ہے) جو خون کے سنگین حد تک بہنے کے
خطرے کو بڑھاتی ہے ،اگر آپ کو جگر کا عارضہ ہے جو
خون کے بہنے کا خدشہ بڑھا سکتا ہے یا اگر آپ انجماد
خون سے بچاؤ کے لیے ادویات لے رہے ہیں تو آپ کو
 apixabanنہیں لینی چاہیے۔
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  nاس کے عالوہ ،یہ دوا دیگر مواقع جیسے حمل،
رضاعت ،دل کے مصنوعی والوز (عارضہ قلب یا اس
کے بغیر) اور ان چند مریضوں میں جو دیگر ادویات لے
رہے ہوں (براہ کرم مکمل فہرست کے لیے مریض کا
معلوماتی کتابچہ پڑھیں) ان کے لیے تجویز نہیں کی جاتی۔
اگر آپ پر ان میں سے کسی چیز کا اطالق ہوتا ہے تو
براہ کرم اپنے ڈاکٹر کو فوراً آگاہ کریں۔
  nبرا ِہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ نے دوا لینے سے قبل
مریض کے معلوماتی کتابچے (دوا کی پیکجنگ کے اندر
ڈالے گئے) کو بغور پڑھ لیا ہے۔
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ممکنہ ضمنی اثرات
تمام ادویات کی طرح (ELIQUIS® (apixaban
بھی ضمنی اثرات کا باعث ہو سکتی ہے ،اگرچہ تمام لوگ
ان سے متاثر نہیں ہوتے۔
اس جیسی دیگر ادویات (مانع انجماد خون) کی طرح ،اس دوا کی
وجہ سے خون نکل سکتا ہے جو کہ شاید ممکنہ طور پر زندگی
کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور جس کے لیے فوری طبی توجہ
ضروری ہو سکتی ہے۔

دیگر عمومی ضمنی اثرات یہ ہیں:
خون ،آپ کی آنکھوں میں (جس میں آنکھ کا سرخ ہونا شامل ہے)،
آپ کے پیٹ میں (پاخانہ میں گہرا/سیاہ خون) ،آپ کی انتڑیوں سے
22

آپ کی ناک سے ،آپ کے مسوڑوں سے خون آنا ،بڑی آنت سے یا
پیشاب میں خون کی موجودگی (جانچ کرنے پر)۔
اضافی عمومی ضمنی اثرات میں شامل ہیں اینیمیا جس سے تھکان یا
رنگ پیال پڑ سکتا ہے ،خراش اور سوزش ،بلڈ پریشر کم ہونا جس
سے آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں یا شرح قلب کا تیز ہو جانا ،متلی
(بیمار محسوس کرنا) ،خون کے ٹیسٹ میں گاما گلوملٹرانسفیریس
( )GGTبڑھنا نمایاں ہو سکتا ہے۔
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ممکنہ ضمنی اثرات کے متعلق مزید معلومات آپ کے گولیوں
کے پیک کے اندر موجود مریضوں کے معلوماتی کتابچے میں
دیکھی جا سکتی ہیں۔
آپ کو جن ضمنی اثرات کا سامنا ہوا اپنے ڈاکٹر ،نرس،
یا فارماسسٹ کو اس کے متعلق بتائیں ،چاہے وہ مریضوں کے
معلوماتی کتابچے یا اس کتابچے میں فہرست شدہ ہیں یا نہیں۔

24

آپ کو پیش آنے والے ضمنی اثرات رپورٹ کرتے ہوئے آپ اس دوا
کے تحفظ کے متعلق مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے مدد کر سکتے
ہیں۔ ضمنی اثرات کیسے رپورٹ کیے جائیں یہ جاننے کے لیے
www.mhra.gov.uk/yellowcard
مالحظہ کریں۔ ضمنی اثرات Bristol-Myers Squibb
طبی معلومات کو  0800 731 1736یا
medical.information@bms.com
پر بھی رپورٹ کیے جانے چاہیں
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صحت مند زندگی اور AF
ادویات کے ساتھ ،صحت مند رہنا آپ کی  AFکی تنظیم میں مدد
طرز زندگی کے مندرجہ ذیل عوامل اور یہ کیسے آپ کو
کرے گا۔
ِ
متاثر کرتے ہیں اسے مدِنظر رکھیں۔
	nخوراک :اپنے کولیسٹرول کی سطوح کو کنٹرول کرنے
میں مدد کے لیے تازہ پھل اور سبزیاں وافر مقدار میں
استعمال کریں اور چربی والے گوشت اور بہت زیادہ
پراسیس کردہ خوراک سے پرہیز کریں۔ بلڈ پریشر،
ایک اور عارضہ جو  AFمیں اضافے کا سبب ہے،
اسے کنٹرول کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں۔
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	nورزش :معمول کی جسمانی سرگرمی نہ صرف وزن کنٹرول
کرنے میں مدد دیتی ہے ،بلکہ آپ کو مثبت ہئیت برقرار
رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ کسی نئی قسم کی ورزش
شروع کرنے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے مشاورت کر لیں کہ
آپ کی جسمانی حالت کے مطابق آیا یہ محفوظ ہے یا نہیں۔
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معاونت حاصل کرنا
برطانیہ کی بہت سی تنظیمیں ہیں جو تیز باقاعدہ کارڈیک ردم آریکولر
فلٹر عارضہ قلب (ایٹریل فیبریلیشن) اور سٹروک سے متاثرہ لوگوں کو
بیش قیمت مدد ،معلومات اور معاونت فراہم کرتی ہیں۔
ذیل میں چند تنظیموں کی رابطے کی تفصیالت ہیں جو آپ کے لیے
معاون ہو سکتی ہیں:
ایٹریل فیبریلیشن ایسوسی ایشن
)(Atrial Fibrillation Association

ٹیلی فون 24( 01789 867 502 :گھنٹے)
ویب سائٹ:
ای میل:

www.afa.org.uk

info@afa.org.uk

 AFایسوسی ایشن ایٹریل فیبریلیشن ) (AFکے عالج تک رسائی
کے لیے معلومات ،معاونت اور ہدایات فراہم کرتی ہے
اینٹی کوگولیشن یو کے ()Anticoagulation UK

ویب سائٹ:
ای میل:

www.anticoagulationuk.org

info@anticoagulationuk.org
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ت صحت کے پیشہ
مانع انجما ِد خون ادویات اور اس کے نگہداش ِ
ِ

ور ماہرین کے متعلق لوگوں کو معلومات اور معاونت فراہم کرتی ہے۔

Arrhythmia Alliance

ٹیلی فون 24( 01789 867501 :گھنٹے)
ویب سائٹ:
ای میل:

www.heartrhythmalliance.org

info@heartrhythmalliance.org

 Arrhythmia Allianceمریضوں ،پیشہ ور ماہرین ،فالحی اداروں،
حکومتی حکام ،نگہداشت کے فراہم کنندگان اور اتحادی پیشہ ور ماہرین کا
ت قلب ( )arrhythmiasکی موثر تنظیم
امتزاج ہے۔ یہ بے ترتیب حرک ِ
اور بروقت تشخیص کو فروغ دینے اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی
زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔
Stroke Association

ہیلپ الئن:

3033 100

ویب سائٹ:

0303

www.stroke.org.uk

اسٹروک (سکتہ) ،جذباتی معاونت اور مقامی خدمات اور معاونتی گروپس کی
تفصیالت کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ دستیاب
حقائق پر مبنی شیٹس میں اسٹروک کے اثرات ،اور اسٹروک
کے خدشے کی تخفیف شامل ہے۔
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آپ کی مستقبل کی مالقاتیں
وقت

تاریخ

کس کے ساتھ/کہاں
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