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  )سافایسا(إدوكسابان 
 
 

  إجراء فحوصات الدمو لك مع مقدم الرعایة  حضور مواعید المتابعة، من المھم تقلیل خطر النزیف والتجلطمن أجل 

 .وفقًا ألوامره

 
 

 ؟)سافایسا(ما ھو إدوكسابان 
 إدوكسابان اسم سافایسا أیًضا یُطلق على •

لتقلیل خطر اإلصابة بالجلطات الدمویة والسكتة الدماغیة لدى األشخاص الذین یعانون من ) سافایسا(یُستخدم إدوكسابان  •

 .عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان األذیني

o  المنطقة بالدم تزویدقد تسد الجلطات الدمویة أحد األوعیة الدمویة، مما یؤدي إلى انقطاع. 

o ،مسببة أزمة (وتستقر في القلب  وفي حاالت نادرة، یمكن أن تتفتت الجلطات إلى أجزاء وتنتقل في مجرى الدم

 ).مسببة سكتة دماغیة(أو في الدماغ ) مسببة صمة رئویة(أو في الرئتین ) قلبیة

االستمرار في تناول الوارفارین  عدم، فاحرص على )سافایسا(إذا كنت تستخدم وارفارین سابقًا وتبدأ باستخدام إدوكسابان  •

 الكومادین/محل الوارفارین) سافایسا(یحل إدوكسابان ). الكومادین(

 

 ؟)سافایسا(كیف أتناول إدوكسابان 
 .حسبما یصف طبیبك) سافایسا(تناول إدوكسابان  •

 .مع الطعام أو بدونھ) سافایسا(یمكن تناول إدوكسابان  •

 :إذا فاتتك جرعة •

o ال تضاعف الجرعة لتعویض الجرعة الفائتة. تناولھا فور تذكرھا في الیوم نفسھ. 

قد یؤدي ذلك إلى تعرضك لخطر اإلصابة بسكتة . فجأة دون إخبار طبیبك) سافایسا(ال تتوقف عن تناول إدوكسابان  •

 .دماغیة أو جلطة دمویة

إذا كنت تعاني من أي . بطبیبك أو بخدمة منع التجلط ، فاتصل)سافایسا(إذا تناولت كمیة أكثر مما ینبغي من إدوكسابان  •

  .نزیف ال یمكنك إیقافھ، فالجأ إلى أقرب غرفة طوارئ

 
 كیف أخزن إدوكسابان (سافایسا)؟

نھ في درجة حرارة الغرفة  •  ).تجنب تخزینھ في الحمام(جاف  في مكان خّزِ
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 ؟)سافایسا(ما الذي ینبغي معرفتھ عن إدوكسابان 
أثناء . على زیادة خطر اإلصابة بنزیف ألنھ یقلل من قدرة الجسم على التجلط) سافایسا(یمكن أن یعمل إدوكسابان  •

 .تناول إدوكسابان، قد تظھر علیك آثار الرضوض بسھولة أكثر وقد یستغرق توقف النزیف وقتًا أطول

وقد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة بنزیف إذا . في نزیف قد یشكل خطورة) سافایسا(یمكن أن یتسبب إدوكسابان  •

 :إلى جانب) سافایسا(كنت تتناول إدوكسابان 

o  عاًما 75تجاوز عمرك  

o إصابتك بمشكالت في الكلى 

o قرحة في المعدة المعاناة من نزیف حدیث أو متكرر في المعدة أو األمعاء أو 

o ،منھا تناول أدویة أخرى تعمل على زیادة خطر اإلصابة بنزیف: 

 ألسبرین أو المنتجات التي تحتوي على األسبرینا 

  االستخدام الطویل األمد لمضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة)NSAIDs( بما فیھا اإلیبوبروفین ،

 .والنابروكسین

  بریلینتا(أو تیكاجریلور ) ایفینت(أو براسوغریل ) بالفیكس(كلوبیدروجیل( 

 أي دواء یحتوي على الھیبارین 

 

 ؟)سافایسا(اآلثار الجانبیة المحتملة لتناول إدوكسابان ھي ما 
أثناء . على زیادة خطر اإلصابة بنزیف ألنھ یقلل من قدرة الجسم على التجلط) سافایسا(یمكن أن یعمل إدوكسابان  •

 .تناول إدوكسابان، قد تظھر علیك آثار الرضوض بسھولة أكثر وقد یستغرق توقف النزیف وقتًا أطول

إدوكسابان لدى بعض األشخاص أعراًضا ناتجة عن رد فعل تحسسي، تتضمن الشري والطفح الجلدي قد یسبب  •

 :اطلب العنایة الطبیة فوًرا إذا ظھرت علیك أي من األعراض التالیة الناتجة عن رد فعل تحسسي خطیر. والحكة

o ألم أو ضیق في الصدر 

o  تورم في الوجھ أو اللسان 

o صعوبة في التنفس أو أزیز  

o عور بالدوار أو اإلغماءالش 

 

 متى ینبغي االتصال بالطبیب أو بخدمة منع التجلط؟
إذا بدأت تناول أي أدویة أو توقفت عن تناول أي منھا، بما في ذلك األدویة التي تُصرف دون وصفة طبیة أو المكمالت  •

 ).یساسافا(قد تؤثر تلك األدویة والمكمالت على نتیجة العالج بتناول إدوكسابان . العشبیة

لفترة زمنیة قصیرة ) سافایسا(عند الخضوع لعملیة جراحیة أو إجراء جراحي، حیث قد یلزم التوقف عن تناول إدوكسابان  •

 .فجأة دون استشارة طبیبك أوالً ) سافایسا(ال تتوقف عن تناول إدوكسابان . قبل إتمام اإلجراء
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 ).قبل نفاده لدیك) سافایسا(یُنصح باإلبالغ عن عدم توفر عالج إدوكسابان (عند الحاجة إلى عبوة دوائیة جدیدة  •

 )سافایسا(إذا تعذر تحمل تكلفة عالج إدوكسابان  •

 :إذا كنت تعاني من أي نزیف غیر متوقع أو نزیف مستمر لفترة طویلة، في حاالت مثل •

o نزیف غیر معتاد من اللثة  

o نزیف األنف في كثیر من األحیان 

o و مھبلي أكثر غزارة من المعتادنزیف حیضي أ  

o آثار رضوض تظھر دون سبب معروف أو تتفاقم 

 

 متى یجب طلب المساعدة الطبیة الطارئة؟
 :فوًرا إذا واجھت أیًا من الحاالت الخطیرة التالیة 911اتصل بالرقم 

 :إذا واجھت أیًا من عالمات النزیف وأعراضھ التالیة •

o نزیف شدید أو یتعذر التحكم فیھ  

o وردي أو بني اللون بول 

o  یشبھ القطران(براز أحمر أو أسود اللون(  

o سعال مصحوب بدم أو جلطات دمویة 

o  ثفل القھوة"تقیؤ دموي أو إذا كان القيء یشبھ" 

 :إذا واجھت أیًا من عالمات السكتة الدماغیة وأعراضھا التالیة •

o دوار أو فقدان مفاجئ للرؤیة أو صداع شدید مفاجئ 

o  أي طرفتنمیل أو ضعف في 

o صعوبة أو تداخل في الكالم 

o تدلي أحد جانبي الوجھ 

 :إذا واجھت أیًا من عالمات الجلطات الدمویة وأعراضھا التالیة •

o ضیق مفاجئ شدید في التنفس وألم في الصدر 

o تورم أو احمرار أو حرارة أو ألم في أي طرف 
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للمرضى ) Michigan Medicine(أو مواد إرشادیة وضعتھا كلیة الطب بجامعة میتشیغان /تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و: إخالء للمسؤولیة
وال ) Michigan Medicine(وقد تحتوي على روابط لمحتوى عبر اإلنترنت لم تنشئھ كلیة الطب بجامعة میتشیغان . المعتادین المصابین بحالتك

استشر . من مقدم الرعایة الصحیة لدیك ألن تجربتك قد تختلف عن تجربة المریض المعتاد وال تحل ھذه الوثیقة محل النصیحة الطبیة. تتحمل مسؤولیتھ
 .مقدم الرعایة الصحیة إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه الوثیقة أو حالتك أو خطة عالجك
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