
            

Пам’ятка для пацієнта 
Еліквіс 

(апіксабан) 
Завжди тримайте цю  

пам’ятку при собі 
Покажіть цю пам’ятку своєму фармацевту, стоматологу та 
будь-якому іншому медичному працівнику, який вас лікує 

 
Інформація для пацієнтів 

• Приймайте Еліквіс регулярно, як зазначено в інструкції. Якщо Ви пропустили 
прийом, прийміть препарат, як тільки згадаєте, і продовжуйте прийом відповідно 
до свого режиму. 

• Не припиняйте прийом препарату Еліквіс, не повідомивши про це лікарю, оскільки 
існує ризик розвитку інсульту або іншого ускладнення. 

• Еліквіс допомагає розріджувати кров. Однак це може підвищувати ризик кровотечі. 
• Ознаки та симптоми кровотечі включають синці або підшкірні кровотечі, 

дьогтьоподібний колір калу, кров у сечі, кровотечу з носу, запаморочення, втому, 
блідість або слабкість, раптовий сильний головний біль, кашель або блювоту з 
кров’ю. 

• Якщо кровотеча не зупиняється самостійно, негайно зверніться за медичною 
допомогою. 

• Якщо Вам потрібна операція чи будь-яка інвазивна процедура, повідомте лікарю 
про те, що Ви приймаєте Еліквіс. 

 
 
 
 
  

 



Я приймаю антикоагулянтний препарат 
Еліквіс (апіксабан) 

для профілактики тромбозу 
 

Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. 
Пацієнтам та медичним працівникам пропонується повідомляти про будь-

які підозрювані побічні реакції через державну систему звітування. 
 

Інформація для медичних працівників 
• Еліквіс (апіксабан) – це антикоагулянт для перорального застосування, механізмом 

дії якого є пряме селективне інгібування фактору Ха. 
• Еліквіс може збільшувати ризик кровотечі. У випадку значної кровотечі, прийом 

слід негайно припинити. 
• Лікування препаратом Еліквіс не вимагає рутинного моніторингу лабораторних 

показників під час прийому. Кількісне визначення активності пригнічення фактора 
Ха може бути корисним у виняткових випадках, наприклад, при передозуванні та 
невідкладному хірургічному втручанні (тести згортання крові, такі як 
протромбіновий час (ПЧ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС) та 
активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) не рекомендуються) – див. 
Інструкцію для медичного застосування лікарського засобу. 

• Існує лікарський засіб для нейтралізації активності інгібітора фактора Ха.  
 
Будь ласка, заповніть цей розділ або попросіть свого лікаря зробити це 
Ім’я ______________________________________________ 
Дата народження ___________________________________ 
Показання _________________________________________ 
Доза _____________________________ мг два рази на добу 
Ім’я лікаря _________________________________________ 
Номер телефону лікаря ______________________________ 
 
За додатковою інформацією звертайтеся у Представництво “Пфайзер Експорт Бі. Ві.” в 
Україні: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50.  
 
Просимо повідомляти про будь-які підозрювані небажані реакції через державну систему 
звітування: 
ДП Державний Експертний Центр МОЗ України, (044) 202-17-00. Електронна форма 
карти-повідомлення знаходиться за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua 
 


