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Bu tanıtım broşürü Eliquis® kullanan hastalar için
hazırlanmıştır.

Eliquis® hastalar için hazırlanmış broşür toplam
sekiz ayrı dilde mevcuttur, lütfen daha fazla bilgi için
doktorunuz ya da hemşirenize sorunuz.
Artiyal fibrasyon nedeni ile damar tıkanıklığı ya da
venöz tromboemboli hakkında daha fazla bilgi için,
lütfen www.blodproppsskolan.se adresine bakınız.
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ELIQUIS® NEDİR?
Size bu broşür, doktorunuzun tedavinizde Eliquis®
(apixaban) kullandığı için verildi. Büyük ihtimal
ile, Atriyal Fibrilasyon hastasısınız ve bu hastalık
nedeni ile size Eliquis® inme riskini azaltmak için
doktorunuz tarafından reçetelendi. Ya da bacağınız
da veya akciğerinizde bir tıkanıklık oluştuğu için,
size Eliquis® tıkanıklığının tedavisinde kullanılmak
için verildi.
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Bu kitapçıkta, hastalığınızın genel sebepleri, olağan
semptomları ve hastalanmamak için yapmanız
gerekenler ayrıca Eliquis® kullanımı hakkında pratik
bilgiler verilmiştir.
Kitapçıkta verilen bazı bilgiler, hastalığa
bakmaksızın, Eliquis® hakkında genel bilgidir.
Fakat kitapçıkta ayrıca iki bölüm bulunmakta ve
özellikle ATRİYAL FİBRASYON ve BACAK YA
DA AKCİĞERDE TIKANIKLIK hakkında özel bilgi
vermekte. Sizin için önemli olan bölümü lütfen
okumakta özen gösteriniz.
Sadece broşürü okumakla kalmayıp, ilacın
prospektürünüde okumanızı tavsiye ederiz.
İlaç prospektürünü kaybettiyseniz, www.fass.se
adresinden bulabilirsiniz.
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ATRİYAL FİBRİLASYON HASTALARI İÇİN
Atriyal fibrilasyon (AF) kalbinizin hızlı ve düzensiz atmasına
sebep olan bir kalp hastalığıdır.
AF hastası olan bir çok insan hastalığına dair belirtileri
çoğu kez farketmez, fakat çok hızlı ve/veya düzensiz kalp
atışları hastalığın belirtilerindendir. Bazı insanlar bu durumu
“çarpıntı” olarak tanımlıyor. Olabilecek başka semptomlar:
n	yorgunluk
n	nefes darlığı
n	göğüs sancıları
n	baş dönme.
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Peki, bunun sonucu nedir?
Ataklar halinde gelen atriyal fibrilasyon (AF) ile tüm
hayatınız boyunca yaşayabilirsiniz. Bazı dönemlerde
ilaç tedavisi almanız gerekebilir. Kişiden kişiye atakların
devamlılığı ve süresi değişmekle beraber, atakların
yarattığı sıkıntı oranı da değişir. Bazılarının atakları
bir kaç yıl arayla gelirken, bazıları haftada bir kaç atak
geçirebilir. Bazıları ataklarını hissetmezken, bazıları çok
belirgin sıkıntı yaşar. Ataklar arasında normal yaşantı
devam eder. Uzun süreli tekrar eden ataklar olması,
atriyal fibrilasyon'un kalıcı olmasını ve gerilememesini
gösterir.
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AF “dönem dönem” kendini gösterebilir, bazen
sadece birkaç dakika sürerken, bazen günlerce
devam edebilir. Bu duruma “paroksismal AF” denir
ve aslında “atak halinde gelen AF” demektir. Ayrıca
“sürekli” ya da “kalıcı” olarak tasvir edilen AF
durumuda olabilir. Bu durum fibrilasyon'un devamlı
var olması demektir.
AF kalp atışılarınızı kontrol eden hücrelerinizin
gerektiği gibi çalışmadığı için oluşur. Kalbinizin
doğal ritim tutucusu böylece şaşırır ve kalp
atışlarınızı kontrol edemez hale gelir.
AF hastalığında, her iki kalp odacığı kendini
yeterince kasamaz ve böylece kan normal şekilde
vücuda pompalanamaz. Bahsettiğimiz kalp
odacıklarına atrium denir, bu yüzden hastalığın adı
Atriyal fibrilasyon'dur.
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Atrium

Atrium

Yukarı kalp odacıkları
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Atriyal fibrilasyon
nedenleri
AF'ye neyin sebep olduğu tam
olarak bilinmemekle birlikte,
yaşlılıkla artış gösterir ve kalp
problemleri olan hastalarda daha
sıklıkla görülür.
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Mesela:
n		yüksek tansiyon
n		kalbi kan ile besleyen damarlarda
daralma/tıkanıklık
n		kalp krizi
n		doğuştan var olan kalp hastalığı ya da kalp
ameliyatı sonrası
n		

tütün

n		

kahve

n		

aşırı alkol kullanımı

n		

stres

n		

kalp yetmezliği

n		hipertiroidi (tiroid hormonlarının aşırı üretimi)
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5.	İnme meydana
gelir

1.	Kalp'te bir pıhtı oluşur

2.	Pıhtı kalpten çıkar

4.	Pıhtı beyinde
damarları tıkar
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3.	Pıhtı kan ile birlikte beyine
gider.

ATRİYAL FİBRİLASYON NEYE SEBEP VERİR?
AF nin en büyük riski inmedir.
Kan kalpten gerektiği gibi pompalanmadığı için kalpte
birikir ve pıhtılaşmasına sebep olur. Eğer pıhtı kalpten çıkar
ve beyinde bulunan ufak damarlara kadar gelirse, onları
tıkar ve kan dolaşımını engeller, böylece inme'ye sebep
verir.
AF hastası olanlar, AF hastası olmayanlara göre, inme
geçirme riskleri daha çoktur.
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İNMENİN BELİRTİLERİ
Bir inme aniden gelebilir. Böyle bir durumda çok
çabuk hareket etmelisiniz. Bu sebeple şimdi size inme
durumunun farkında olmanız için bazı ufak detaylardan
bahsedeceğiz.
AKUT-testi ile inmenizi deneyin.
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YÜZ		

Yüz felci?

VÜCÜT

 ollarınızı kaldırın ve 10 saniye havada
K
tutun.
Kolunuzun birinde güçsüzlük/felç var mı?
ACİLEN 112 ARAYIN

Konuşma

 onuşma, okuma ya da anlama zorlukları?
K
Şunu söyleyin: “Bugün hava çok iyi”.
Kelime bulmakta, doğru kelimeyi söylemekte
ya da konuşurken anlamlı konuşmakta
zorlanıyorsanız.
ACİLEN 112 ARAYIN

ZAMAN

Belirtiler birden gelir ve derhal tedavi

Gülümseyin ve dişlerinizi gösterin.
Yüzünüzün görüntüsünde kayma var mı?
Ağzınız sarkıyor mu?
ACİLEN 112 ARAYIN

edilmelidir!

Diğer semptomlar vücüdun bir yarısında güç kaybı ya
da uyuşma/felç, görme kaybı ya da gözlerin bulanık
görmesi, şaşkınlık, baş dönmesi ve dengesizlik olabilir.
Bu semptomlardan herhangi birinin farkına varırsanız,
derhal doktorunuza başvurunuz.
Fibrilasyon riskini şöyle azaltırsınız
Fibrilasyon ataklarının meydana geldiği zamanlarda ki
durumları araştırın, büyük olasılık belirli bir sebepten
dolayı meydana geliyorlardır. Böylece bu durumlardan
kaçınarak yeni atakların oluşmasını engelleyebilirsiniz.
Alkol kullanmaktan uzak durmak, stresli durumları
azaltmak ya da kullandığınız ilaç ile alakalı ise,
doktorunuz ile ilaç değişimi hakkında görüşebilirsiniz.
Çoğu kişi için fibrilasyon ataklarını engellemek
neredeyse imkansızdır. Ataklar insan uyurken bile
meydana gelebilir. Sigara kullanmaktan kaçınarak,
az yağlı yemekler yiyerek ve antreman yaparak, kalpdamar hastalıklarına yakalanma riski azalır, böylece
fibrilasyon hastası olma riskide azalmış olur. Ayrıca
atakların miktarını ilaç tedavisi ile azaltılabilir.
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KANI DURULAŞTIRAN İLAÇLAR
Kan durulaştıran ilaçlar (antikoagülanlar) kanı daha
yavaş pıhtılaşmasına yardımcı olur.
İnme'ye sebep olacak kan pıhtılarını engellemek
amaçlı kullanılır.
Doktorunuz sizin inme geçirme riskinizi ciddi şekilde
değerlendirmiş ve bu sebeple size kanı durulaştıran
Eliquis® ilacını yazmıştır.
Eliquis® ilacın ana amacı AF hastalığına bağlı olarak
inme riskini azaltmaktır.
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SİZİN İLACINIZ
Her zaman Eliquis® doktorunuzun tavsiye ettiği gibi
kullanın.
Eliquis® her zaman günde iki kez alınmalıdır, mesela bir
akşam, bir sabah şeklinde. İlacı hergün aynı saatlerde
almaya özen gösteriniz. İlacı normal günlük rütinize göre,
sabah ve akşam normalde yaptığınız bir iş esnasında
alırsanız, unutma riskiniz azalır.
Eliquis® ilacının normal dozu günde iki kez 5 mg hap
şeklindedir. (Bazı hastalar doktorları tarafından günde iki
kez 2,5 mg şeklinde tedavi edilebilirler)
Eliquis®-hapını bir bardak su ile yutunuz. Yemek ile
birlikte ya da yemek sonrası alabilirsiniz. Yutmakta
zorlanıyorsanız hapları ezebilirsiniz.
Gerektiğinde Eliquis®-haplarını ambalajından çıkarıp, ilaç
dozaj ünitesine koyabilirsiniz.
İlaçlarınızı almayı unutmamanız için farklı yardım
olanaklarından yararlanabilirsiniz. Biz bu pakete
“Continuum of Care” paketi diyoruz. Lütfen doktorunuz ya
da hemşirenize sorunuz.

18

19

BACAĞINDA YA DA AKCİĞERLERİNDE
TIKANIKLIK OLAN HASTALAR İÇİN
Bir tıkanıklık oluştuğunda, kan pıhtılaşır ve damar
içinde tıkanıklığa sebep verir. Bu tıkanıklık ise
sırasıyla kanın damar içinde akışını engeller. Erken
farkedilen bir tıkanıklık normalde tehlike arz etmez,
fakat fark edilmez ise, büyür ve kan akışını ciddi
oranda engellemeye başlar. Damar tıkanıklıkları
normalde bacakta oluşur ve baldır kasında bir
damarın tıkanması ile başlar. Her iki bacakta aynı
anda tıkanıklık olması çok nadir görülür.
Doktora başvurunuz
Damar tıkanıklığından şüpeleniyorsanız, bir sağılık
ocağı ya da acil servise derhal başvurmanız gerekir.
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BACAK YA DA AKCİĞERDE TIKANIKLIK SEBEBİ
Bacak ya da Akciğerde tıkanıklığın oluşma riskinin
arttığı zamanlar:
n	
bir enfeksiyon durumunda
n	
65 yaş üzerinde olanlar
n	
hamilelik
n	
ciddi kilo fazlalığının olması
n	
sigara kullanımı
n	
kanser hastası, özellikle ameliyat sonrası, ya da
kemoterapi tedavilerinde
n	
normalinden fazla kan hücresi olanlar
n	
östrojen içeren doğum kontrol hapları ya da
benzeri kullanımı
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Eğer hareket etmez ve baldırları kullanmaz iseniz,
bacaktaki kan akışı yavaşlar, böylece kan
pıhtılaşmasının oluşması daha kolaylaşır. Bunu uzun
süreli oturumların olduğu uçak yolculuklarında
aklınızda bulundurun. Çok fazla oturduysanız, ayağa
kalkıp parmak uçlarında yürüyün.
Bacak ve akciğerde damar tıkanıklıkları, kanın
pıhtılaşma ya da durulaşma özelliğinde sorun var ise,
daha kolay meydana gelir. Böyle bir durumda ırsilik
söz konusu olabilir.
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Bir tıkanıklık nelere sebep olabilir
Tespit edilen ciddi bir damar tıkanıklığı, erken teşhis
edilir ise, normalde tehlikeli olmaz ve kalıcı
problemere sebep vermez. Baldırda meydana gelen
bir damar tıkanıklığı tedavi edilmez ve büyür ise,
tedavisi zorlaşır ve kan akışını ciddi bir şekilde
engeller. Bir damarda bulunan tıkanıklık bir kaç
desimetere olabilir. Baldırda bulunan bu ebatta bir
tıkanıklık, zamanla büyür ve kalça damarlarına kadar
ulaşabilir.
Bacak ya da kalçanın damarlarında oluşan bir
tıkanıklık yerinden oynayabilir ve kanın akışı ile
birlikte ciğerlere ulaşarak, birinde ya da ikisine
birlikte takılabilir. Ani nefes alma darlığı, öksürük ya
da göğsün bir bölümünde düşüklük, kan ile bir
pıhtının akçiğerlere geldiğini ve oraya takıldığına
işaret olabilir.
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Damar tıkanıklığınız var ise, dikkatli olmanız gerekir
ve tedaviyi aksatmamalısınız, yerinden hareket eden
bir pıhtı aksi taktirde ciğerinize takılabilir ve nefes
almakta zorluk çekebilirsiniz.
Genel semptomlar:
n	
baldır şişer ve ısınır, bazen kızarır ya da rengi
değişir
n	
bacak çok ağır hissedilir
n	
bacağın ağrıması, özellikle yürürken ve baldırı
kullanırken
n	
el ile dokunulduğunda baldırın hassas ve
gerilmiş olması
n	
yüzeye yakın damarların görünür olması ve
hassas olması
n	
biraz ateşin yükselmesi.
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TEDAVİ
Bacakta damar tıkanıklığını engellemek için, yatalak
hasta olsanız veya çok oturmak zorunda kalsanız
dahi, bacakları hareket ettirmeniz gerekmektedir.
Sigara içmeyi bırakmak veya zayıflamak tıkanma
riskini azaltır.
Damar tıkanıkları doktor tarafından tedavi edilmelidir
ve genelde kan durulaştırıcı ilaç reçete edilir. Tedavi
tıkanıklığın açılmasına yardımcı olarak, kanın daha
seri akmasını sağlar ve yeni tıkanıkların oluşmasını
engeller.
Bacağınızda bir damar tıkanıklığı tespit edilirse,
tedavi esnasında ve sonrasında destek çorabı
kullanmanız gerekli.
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1

Normal
2

3
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ELIQUIS® NASIL KULLANILIR
Her zaman Eliquis® doktorunuzun tavsiye ettiği gibi
kullanın. Bacak veya akciğerde tıkanıklık tedavisinde,
ilacınızı aşağıdaki tavsiyelere uyarak alınız:
GENELDE günde İKİ tane 5 mg hap sabah ve günde iki
tane 5 mg hap akşamları, 7 gün boyunca almanız
gerekmekte.
7 günün sonunda aldığınız ilacı yarı dozuna azaltarak,
sabah ve akşam olmak üzere sadece BİR tane 5 mg
hap almalısınız ve en az 3 ay boyunca devam
etmelisiniz.
Tekrarlayan damar tıkanıklıkları yaşamış iseniz, ilacınızı
bir kaç yıl süreyle almanız gerekebilir. Doktorunuz size
ilaç kullanmayı bırakabilirsiniz, demeden, ilacınızı
bırakmayınız ki, tedaviniz yarım kalmasın ve tekrar
damar tıkanıklığı yaşamayın. Eliquis® kullanımı
hakkında daha fazla bilgi için, ilacın prospektürünü daha
detaylı inceleyebilirsiniz.
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DÜŞÜNMENİZ GEREKENLER
Bacak ya da akciğerde damar tıkanıklığı
komplikasyonları
Bir damar tıkanıklığı yaşayan ortalama %30 on sene
sonra tekrar bir tıkanıklık yaşamakta. Bu nedenle
belirtileri iyi bilmeniz ve bunları hisseder hissetmez bir
doktora başvurmanız çok önemlidir. Bazı hastalarda
sonuçlanmış bir tedaviden sonra ilk aylar yeni bir
pıhtılaşma ve tıkanma meydana gelebilir, bu durumda
derhal doktora başvurmanız gereklidir.
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Ayaklarınızı hareket ettirin
Bacaklarınızda damar tıkanıklığını engellemek için,
elinizden geldiğince ayaklarınızı hareket ettirerek,
baldır kaslarınızı kullanmanız gereklidir. Baldır kasları
kullanılmadığında, bacakta kan akışı daha kötüleşir,
bacağın şişme riski artar. Bu durum, yatıyor, oturuyor
ya da ayakta duruyor olmakla değişmez.
Bacakları yürüyerek hareket ettirmek çok iyi gelecektir.
Yatalak hasta iseniz, bacaklarınızla bisiklet pedali
çevirme hareketleri yapabilir, ayak parmaklarınızı
günde bir kaç kez hareket ettirebilirsiniz. Baldır kasların
kullanılması, damarları hareket ettirir ve kanın kalbe
doğru akmasını kolaylaştırır.
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Çok oturduğunuz zamanlarda, mesela bir uçak
yolculuğu esnadında, düzenli olarak ayağa kalkmanız
ve yürümeniz gerekir. Uçakta dolaşma imkanınız var
ise, kalkıp dolaşmanız çok iyi gelecektir. Ayakta
pıhtılaşmayı engellemek için, uzun süreli oturumların
olduğu durumlarda, mesela uçak seyahatlarında,
destek çorabı kullanmak başka bir seçenektir. Destek
çoraplarını reçetesiz olarak eczaneden ya da benzeri
yerlerden satın alabilirsiniz. Ebatı hakkında, satıcıdan
detaylı bilgi alınız.
Sigara içmeyi bırakır ve zayıflarsanız, uzun vadede
damar tıkanıklıklarından kurtulmanız olasıdır.
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ELIQUIS® İLACINI KULLANIRKEN BİLMENİZ
GEREKENLER
Eliquis® iacını yüksek doz almışsam ne
yapmalıyım?
Eliquis® ilacını almanız gereken dozun üstünde
aldıysanız lütfen hemşirenize ya da doktorunuza
durumu bildiriniz. Doktora giderken yanınızda ilaç
kutusunu, içi boş olsa dahi götürünüz. Eliquis® ilacını
almanı gereken dozun üstünde almış iseniz, kanama
riskiniz artabilir.
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Ameliyat, biyopsi, ya da diş tedavisi olacaksanız
Eliquis® ilacını kullandığınızı doktorunuza veya
dişçinize söyleyiniz. Bu durumda Eliquis® almayı
bırakmak ya da ara vermek zorunda kalabilirsiniz.
Doktorunuza kullandığınız diğer ilaçları söylemeyi
unutmayınız, buna reçetesiz ilaçlar ve doğal ilaçlar da
dahildir (mesela sarı kantaron).
Eliquis® kolyesini ve cüzdan kartını kullanın. Bu İsveç
dışında başınıza bir olay geldiğinde iyi bir “koruma”
olacaktır.
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Bazı ilaçlar ve gıda takviyeleri Eliquis® kan durulaştırıcı
etkisini etkiler ve kanama riski artabileceği gibi, ilacın
etkisinide azaltabilir.
Eliquis®ilacın etkisine etki edebilecek tüm diğer ilaçları
ve etken maddeleri ilacın prospektüründe liste halinde
bulabilirsiniz.
Eliquis® ilacını hamileyseniz, emziriyorsanız ya da bir
karaciğer hastalığınız var ise, ya da kanama riskiniz
var ise, doktorunuz aksini söylemediği taktirde
kullanmamalısınız. Böyle bir durumunuz var ise, lütfen
dokturuza bildirmeyi unutmayınız.
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Eliquis® nekadar süre alacaksınız
Eliquis® ilacının tedavisi süresi değişebilir; bazı
hastalar ilacı uzun süreliğine almak zorunda
olabilirler. Herzaman doktorunuzun tavsiyesine
uyunuz ve ilacınızı doktorunuzun size söylediği
sürece almaya devam ediniz.
ELIQUIS® İLACINI DOKTORUNUZA DANIŞMADAN
BIRAKMAYINIZ!
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Bir dozu almayı unutursam ne yapmalıyım?
Eliquis® hapınızı almayı unuttuysanız, hatırladığınız
anda ilacınızı alınız ve daha sonra ki Eliquis®-hapını her
zamanki vaktinde alın ve ilaçlarınıza böylece devam edin.
İlacınızı nasıl almanız gerektiği hakkında tedirginliğiniz var
ise, doktorunuza veya ilacınızı size veren kişiye sorunuz.
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OLASI YAN ETKİLER
Tüm ilaçlarda olduğu gibi Eliquis® ilacının da yan etkiler
olabilir, fakat bu yan etkiler her hastada ortaya çıkmaz.
Yan etkiler hakkında daha fazla bilgiyi ilaç ile birlikte
kutusuda bulunan prospektöründen okuyabilirsiniz.
Benzer diğer ilaçlar gibi (kan durulaştıran ilaçlar) Eliquis®
acil doktor müdahalesine sebep verecek kanamalara yol
açabilir.
Diğer olağan yan etkiler tende morarmalar, idrarda kan
(idrar rengi pembe ya da kırmızı), burun kanaması ve iç
bulantısı olabilir. Beklenmedik kanamalarda doktorunuza
ya da hemşirenize başvurunuz.
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Burada anmadığımız ve ilaç prospektüründe bulunmayan
başka bir yan etki hissedecek olursanız, dokturunuza ya
da hemşirenize durumu bildiriniz.
Dişçinize ve doktorunuza Eliquis® kullandığınızı söylemeyi
unutmayınız. Ameliyat olacaksanız, ya da dişçinizde bir
randevunuz var ise, Eliquis® aldığınızı doktorunuza ya da
dişçinize söylemeyi unutmayınız. Ameliyattan önce ya da
bir diş çekmeden önce, ilaca bir kaç gün ara vermeniz
gerekebilir.
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SAĞLIKLI YAŞAMAK
Sağlıklı yaşamak ile kombine edilimiş ilaç tedavisi Atriyal
Fibrilasyon hastalığınızı kontrol etmenizi kolaylaştırır.
Burada belirteceğimiz durumlara ve bunların sizi nasıl
etkileyeceğine dikkat ediniz.
	Beslenme: çok taze meyve ve sebze tüketin ve yağlı
etten, işlenmiş gıda ve hazır yemekten uzak durunuz.
Böyle beslenmekle kolestrol değerlerinizi kontrol
altına alacaksınız. AF ye sebep veren bir başka faktör
olan yüksek tansiyonu kontrol edebilmek için, daha az
tuz kullanmaya gayret gösterin.
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	Hareket: devamlı fiziksel hareket kilonuzu kontrol
altına almanızı sağlarken hayata daha olumlu
bakmanıza yardımcı olur. Yeni bir antraman ya da
spora başlamadan önce, doktorunuz, hemşireniz ya
da eczacınıza danışmalısınız. Sağlık durumunuz yeni
başlamayı istediğiniz spor/antramana uygun olmalı.
Dövüş spolarını ve dalış sporlarını yapmayınız.
n	Stres: AF normalde stres altında olan insanların
başına gelen bir hastalıktır. Stresinizle başa
çıkmayı öğrenmeli ve günlük hayatınızda antraman
yapmalısınız.
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İNTERNETTEN BİLGİ
Blodproppsskolan
www.blodproppsskolan.se
STROKE-riksförbundet
www.strokeforbundet.se
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
www.hjart-lung.se
Anticoagulation Europe
www.anticoagulationeurope.org
Atrial Fibrillation Association
www.afa-international.org
1177 Vårdguiden
www.1177.se
 atientföreningen mot venös tromboemblism
P
www.blodproppar.se
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NOTLAR
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Eliquis® antikoagülanlar (kan durulaştırıcı) isminde bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç kan pıhtılarının oluşmasını, kanın
koyulaşmasında önemli bir faktör olan Xa’nın bloke edilmesiyle önler. Eliquis® ilacının etken maddesi apixabandır.
Eliquis® film kaplı hap şeklinde, 2,5 ve 5 mg'lık dozlarda üretilmektedir. Eliquis®’in yetişkinlerde kullanımı: 1. Kalça ve
diz ameliyatlarında damar tıkanıklıklarını (derin ven trombozu, DVT) engellemek için. 2. Kalp ritim bozukluğu (atriyal
fibrilasyon) ve en az artı bir risk faktörü taşıyan hastalarda, kalpte kan pıhtılaşmasını engellemek için. Damar tıkanıklıkları
yerinden hareket edebilir ve beyne takılabilir, bu durum inmeye sebep verirken, başka organlara takılması durumda, bu
organlara giden kanı engeller. 3. Bacağın damarlarının tıkanması (derin ven trombozu) ve akciğer damarları (ciğer
embolisi) tıkanması, ayrıca bacak ve/veya akciğerde tekrar tıkanıklığı engellemek için. Eliquis® kullanmamanız gereken
durumlar: apixaban ya da ilacın içinde diğer yardımcı maddelere alerjiniz var ise, kanama hastalığınız var ise,
vücudunuzun bir organında hastalığa dayalı kanama riski var ise (mesela, karın ya da bağırsaklarda yenice oluşmuş yara,
beyinde yenice oluşmuş bir kanama), kanama riski oluşturan bir karaciğer hastalığı (hepatik koagülopati), kan
pıhtılaşmasını engellemek için alınan ilaç (örn. warfarin, rivaroxaban, dabigatran veya heparin), kan durulaştırıcı ilaçların
kullanımı haricinde ya da venöz veya arteriyel kateter kullanımında bu damarları açık tutmak için kullanılan heparin ve
yapay kalp kapakçığı dışında kullanılmamalıdır.
Eliquis® hakkında daha detaylı bilgi için, lütfen ilaç ile gelen prospektüsü okuyunuz (ayrıca www.fass.se adresinden bilgi
alabilirsiniz). Bu yazı Kasım 2016 tarihli prospektüs üzerinden hazırlanmıştır.
Bristol-Myers Squibb AB, 08-7047100, www.bms.se

Pfizer AB, 08-550 52 000, www.pfizer.se
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