
 معلومات عن براداكسا ®Pradaxa لألشخاص
 الذين لديهم الرجفان األذيني الالصمامي

ما هو براداكسا؟
براداكسا هو دواء “مضاد للتجلط”، أو مضاد للتخثر والذي يساعد في تخفيض خطر الجلطة الدماغية لألشخاص الذين لديهم 

.)NVAF( الرجفان األذيني الالصمامي

لماذا تم وصف براداكسا لك؟
لقد شّخص طبيبك بأنك تعاني من NVAF، هذا يعني بأن قلبك ينبض بصورة غير منتظمة وأن دمك ال يضخ بفعالية كما يجب. 

هذا قد يؤدي إلى “تجميع” الدم في القلب مما قد يؤدي إلى تشكيل جلطة.
قد تدور الجلطة مع دمك إلى أجزاء أخرى من جسمك، ومن ضمنها دماغك. إذا التصقت الجلطة بوعاء دموي في دماغك، قد 

تقطع إمداد الدم، وتسبب حصول سكتة دماغية.
بدون عالج، يكون خطر حصول سكتة دماغية لدى األشخاص الذين لديهم الرجفان األذيني هو أعلى حتى سبع مرات من الشخص 

الذي ليس لديه الرجفان األذيني. يستعمل براداكسا لمنع تكون جلطات الدم ويساعد في تخفيض خطر السكتة الدماغية.

نصيحة عملية للمرضى الذين يتناولون براداكسا

كيف يجب أن أتناول براداكسا؟
تناول كبسولة واحدة مرتين في اليوم )صباحاً ومساءاً(، مع أو بدون طعام. ابتلع الكبسولة كاملة مع 

كوب من الماء، ال تمضغ أو تفتح الكبسولة.

ماذا يحصل إذا ما فاتني أخذ جرعة؟
ال يزال بإمكانك تناول الجرعة التي فاتتك حتى 6 ساعات قبل جرعتك التالية. بعد ذلك الوقت، ال 

تتناول الجرعة التي فاتتك. ببساطة، تناول جرعتك التالية عندما يحين أوانها. ال تتناول جرعتين في 
نفس الوقت أبداً.

هل هناك عوارض جانبية تتعلق بتناول براداكسا؟
العارض الجانبي األساسي ألي مضاد للتخثر، متضمناً براداكسا، هو النزيف. باستطاعتك الحفاظ 

على صحتك عبر مراقبة مؤشرات النزيف )انظر الجهة األخرى(. في حال االكتشاف المبكر، 
باستطاعتك تجنب تحّول المشاكل الصغيرة إلى مشاكل خطيرة. 

ماذا إذا كنت أتناول أدوية أخرى؟
قد تتعارض بعض األدوية مع براداكسا. أخبر طبيبك أو الصيدلي دائماً عن األدوية التي تتناولها )من 

ضمنها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية من صيدليتك أو السوبرماركت أو متجر الغذاء 
الصحي. 

كيف يجب أن أخزن براداكسا؟
يجب تخزين براداكسا في مكان بارد وجاف تحت 30 درجة مئوية. احفظ الكبسوالت في التغليف 

األصلي حتى يحين وقت استعمالها.

من المهم أن ال تتوقف عن تناول براداكسا بدون التكلم مع طبيبك أو الصيدلي.



متى يجب عليك االتصال بطبيبك؟

من المهم أن يعلم مختصو الرعاية الصحية )مثل األطباء وأطباء األسنان والصيادلة والممرضين وموظفي اإلسعاف( بأنك 
تتناول براداكسا. قد يؤثر ذلك على ما يقدموه من نصيحة أو عالج. 

 Consumer Medicine Information للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة كتّيب
الموجود مع حزمة براداكسا. 

قل لطبيبك بسرعة عاجلة أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في مستشفى إذا الحظت أي من أعراض 
النزيف التالية:

تكدم حاد يزداد سوءاً؛ ■
أي نزيف يأخذ وقتاً طويالً كي يتوقف؛ ■
نزيف العادة الشهرية الذي هو أكثر من المعتاد، أو نزيف مهبلي ال يمكن تفسيره؛ ■
بول أحمر داكن أو بني، أو تّغوط أحمر أو بني داكن أو أسود؛ ■
سعال فيه دم؛ ■
تقيؤ فيه دم أو داكن اللون؛ ■
صداع شديد أو دوار؛ ■
ضعف أو نعاس؛ ■
ألم أو تورم أو انزعاج غير عاديين؛ أو ■
أي صعوبة في التنفس. ■

قل لطبيبك إذا وقعت أو أصبت بجرح خالل العالج، خصوصاً إذا صدمت رأسك.

إذا كنت تخطط للسفر، أخبر طبيبك للتأكد من وجود كمية من الدواء كافية لكل الرحلة.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، من ضمنها أي عالج أسنان، أخبر طبيبك أو طبيب أسنانك بأنك 
تتناول براداكسا.

تتناول  بأنك  المستشفى  وموظفي  المسعفين  تخبر  أن  المهم  من  الطوارئ،  حاالت  في 
براداكسا. يتوافر عامل كيميائي خاص معاكس يمكن استعماله إليقاف تأثيرات براداكسا 

في الطوارئ أو قبل العملية الجراحية الطارئة.

براداكسا Pradaxa® هي ماركة مسجلة لشركة Boehringer Ingelheim Pty Limited، الرقم التجاري األسترالي 308 452 000 52، 
-78 Waterloo Road, North Ryde, NSW 2113 :حزيران/يونيو 2016.العنوان AUS/PRA-141390a)2(. S&H BOIPX0051


