
بطاقة تن�ية املر�ض
 أبيكسابان

جميع األوقات   إحمل هذه البطاقة معك  ��

 أبرز  هذه البطاقة للصيد ��أو طبيب األسنان أو أ يمقدم رعاية ��ية يقوم �عالجك 

 معلومات للمر��ى:

  ®إس �ي ��ي  بانال أبيكستناوَ  ♦
ً
، اذا �سيت   للتعليمات �ش�ل منتظم وفقا

ا�عة جدول  تواستمر بم ،لها بمجرد أن تتذكران تتناوَ رعة يجب ُج ا�

 رعات ا�خاص بك. ا�ُج 

بدون استشارة الطبيب ، حيث   ®إس �ي ��ي  بانابيكسأل ف تناوُ ال توقِ  ♦

 . ملضاعفاتمن ا  كتة الدماغية أو غ��هاض للسَّ ستكون �� خطر التعرُّ 

 �ساعد ع��  ® إس �ي ��ي بان اأبيكس ♦
َ
ذلك ،  تخفيف الدم. ومع رقيق / ت

 فهذا قد يز�د من خطر الن�يف. 

عالمات وأعراض الن�يف �شمل ماي��: كدمات أو نز�ف تحت ا�جلد ، براز   ♦

، �عب ، �حوب أو   ةاألنف ، دوخ بلون القطران ، دم �� البول ، نز�ف �� 

ؤ دم. عال دموي أو تقيُّ داع حاد مفا�� ، ُس ضعف ، صُ 

�ش�ل   ةعن رعاية طبي إذا لم يتوقف الن�يف من تلقاء نفسھ ، فابحث  ♦

 عاجل. 

باناأبيكسإذا كنت بحاجة إ�� عملية جراحية ، فأبلغ طبيبك أنك تتناول  ♦

 . ® إس �ي ��ي 
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أنا أتناول عالج التخ �ُ �أبيكسابان 

ط الدم   
ُ
 ملنع تجل

 :معلومات ملمارس�ن الرعاية ال�حية

 هو مُ ® إس �ي ��ي باناأبيكس ♦
ُّ
� عن طر�ق الفم �عمل عن طر�ق  ضاد للتخ�

 . Xaتثبيط انتقائي مباشر للعامل 

�� حاالت حدوث   لذلك   قد يز�د من خطر الن�يف.® إس �ي ��ي  بان اأبيكس ♦

 . وقف ع�� الفور يتف ، يجب أن ي الكث�� من الن� 

ض �ش�ل  رصد التعرُّ ال يتطلب    ®  إس �ي ��ي  بان اأبيكس  استخدام العالج ب ♦

  Xaة املعايرة للعامل روتي�ي ، قد يكون قياس كميِّ 
ً
�� حاالت   مفيدا

 رعة الزائدة أو تدخل ِج استثنائية مثل ا�ُج 
ُّ
�  را�� عاجل.  (اختبارات التخ�

 . الدواء انظر لنشرة خواّص  –) ى ��اغ�� مو��َ  PT, INR & aPPTالتالية 

 .  Xaالتثبيطي للعامل  ®  إس �ي ��ي بانا أبيكسعكس عمل تتوفر مواد لِ  ♦

 طبيب �عبئ��ا لكالالرجاء �عبئة البيانات باألسفل أو اطلب من 

 اإلسم: 

   تار�خ امليالد: 

دوا�� اإلستعمال:

م�جم مرت�ن يوميا               ا�جرعة: 

   إسم الطبيب:

   هاتف الطبيب:
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