
ما الذي ینبغي علّي معرفتھ حول  
ریفاروكسابان إس بي سي؟

یعمــل  ریفاروكســابان إس بــي ســي علــى زیــادة  ♦
ســیولة الــدم، حیــث یعمــل علــى منــع اإلصابــة 

بجلطات دمویة خطیرة.
یجــب تنــاول ریفاروكســابان إس بــي ســي بالضبــط 
ویٌرجــى  المعالــج،  الطبیــب  لــك  وصفــھ  كمــا 
الجرعــات  تنــاول  علــى  والمواظبــة  االســتمرار 
ــة  ــن اإلصاب ــة م ــة الكامل ــان الحمای ــددة، لضم الُمح

بالجلطات الدمویة.
ــي  ــي س ــابان إس ب ــاول ریفاروكس ــف تن ــر وق یحظ
دون إخبــار الطبیــب المعالــج لــك أوًالً، حیــث قــد 
یــؤدي ذلــك إلــى زیــادة مخاطــر اإلصابــة بالجلطــات 

الدمویة.

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

متى ینبغي علّي استشارة مقدم 
الرعایة الصحیة الخاص بي؟

كیفیة یمكنني تناول ریفاروكسابان إس بي سي؟

نسخة رقم ۱٫۰
مارس.۲۰۲۱

       

بطاقة تنبیھ وإخبار المریض

یُرجى االحتفاظ بھذه البطاقة معك في جمیع األوقات. ♦
یٌرجى تقدیم ھذه البطاقة للطبیب المعالج لك أو طبیب 

األسنان قبل بدء العالج.
♦ 

تمت مراجعة و اعتماد ھذا الملف من قبل الھیئة العامة للغذاء و الدواء.

ریفاروكسابان إس بي سي® ۱۰مجم 
ریفاروكسابان إس بي سي® ۱٥مجم 
ریفاروكسابان إس بي سي® ۲۰مجم 

باآلثــار  تامــة  تكــون علــى درایــة  أن  المھــم  مــن 
الجانبیــة المحتملــة عنــد تتنــاول أي أدویــة خاصــة 
بســیولة الــدم مثــل  ریفاروكســابان إس بــي ســي. یٌعــد 
ــیوًعا.  ــر ش ــة األكث ــار الجانبی ــد اآلث ــو أح ــف ھ النزی
ــي  ــي اســتخدام  ریفاروكســابان إس ب ــدء ف یحظــر الب

أخبــر مقــدم الرعایــة الصحیــة بشــأن أي أدویــة أخــرى 
تتناولھــا حالیـًـا أو تناولتھــا مؤخــًرا أو قــد تتناولھــا قبــل 

بدء العالج بدواء ریفاروكسابان.
تتنــاول  أنــك  الصحیــة  الرعایــة  مقــدم  أخبــر 
ریفاروكســابان قبــل إجــراء أي عملیــة جراحیــة أو أي 

إجراء جراحي.

ســي، إذا كنــت تعلــم أن لدیــك قابلیــة للنزیــف، دون 
استشــارة الطبیــب المعالــج لــك أوًال. یُرجــي إخبــار 
مقــدم الرعایــة الصحیــة الخــاص بــك فــي الحــاالت 
التالیــة: یرجــى إبــالغ مقــدم الرعایــة الصحیــة الخــاص 
بــك فــوًرا، إذا ظھــرت علیــك أي عالمــات أو أعــراض 

حدوث نزیف مثل:
♦ شعور بألم.

♦ تورم أو تعب.
♦ صداع أو دوخة أو ضعف.

♦ ظھور كدمات مفاجئة، نزیف األنف، نزیف اللثة،  
     جروح تستغرق وقتا طویالً حتى یتم إیقاف النزیف.

♦ طمث أو نزیف مھبلي أكثر غزارة بشكل أكثر 
     من المعتاد. 

♦ وجود دم في البول یجعل لونھ وردي أو بني  أو 
     تحول لون البراز إلى اللون األحمر أو األسود. 

♦ ینبغي تناول  ریفاروكسابان كما ھو موضح أدناه، 
    لضمان الحصول على الحمایة القصوى لمنع  

    اإلصابة بتخثر الدم:
- ۱۰ مجم یمكن تناولھ مع الطعام أو بدونھ.

- ۱٥ مجم یجب تناولھ مع الطعام.

- ۲۰ مجم یجب تناولھ مع الطعام.

♦ خروج دم مع البصاق أو السعال أو القيء أو خروج 
     مادة تشبھ "ثفل القھوة".

یجب اإلبالغ عن األعراض الجانبیة الى:
المركز الوطني للتیقظ والسالمة الدوائیة 

 https://ade.sfda.gov.sa :الموقع اإللكتروني
npc.drug@sfda.gov.sa :اإلیمیل

مركز اإلتصال: ۱۹۹۹۹

قسم التیقظ الدوائي بشركة سدیر لألدویة:
ھاتف : ۹۲۰۰۰۱٤۳۲ تحویلة: ۱۰۷

جوال: ۰٥٤٦۰۳۰٥۰۷
pharmacovigilance@sudairpharma.com :إیمیل



استخدم ریفاروكسابان إس بي سي (ریفاروكسابان) كمضاد      
لتخثر الدم

یُرجى تكملة وتعبئة البیانات التالیة  
للرجوع إلیھا عند حدوث حالة طوارئ: 

معلومات لمقدمي الرعایة الصحیة: یُرجى تكملة وتعبئة البیانات التالیة:

اسم الطبیب المعالج: تنــاُول أدویة أخرى/ الحاالت: االسم:

العنوان:

الوزن:تاریخ المیالد:

االسم:

صلة القرابة:توقیع الطبیب المعالج:

ھاتف رقم:رقــم ھاتف الطبیب المعالج: 

ال یجــب االعتمــاد علــى النســبة المعیاریّــة   ♦
ــد  ــة لتحدی ــد الفحوصــات المعملی ــة (أح الدولیّ
زمن البروثرومبین)  "INR"حیث أنھا لیست 
مقیاًســا لتحدیــد مــدى فاعلیــة  ریفاروكســابان 

إس بي سي المضادة ل-تخثر الدم.   


