КАРТКА-ПАМ’ЯТКА ПАЦІЄНТА
Прадакса®
Дабігатрану етексилат

• ТРИМАЙТЕ ЦЮ КАРТКУ ВЕСЬ ЧАС З СОБОЮ
• Для перевірки версії Картки-пам’ятки зайдіть на сайт компанії
http://www.boehringer-ingelheim.ua
• Необхідно зберігати лише останню версію Картки-пам’ятки
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Шановний Пацієнте,
Ваш лікар призначив Вам препарат Прадакса® (дабігатрану етексилат). Для того, щоб
застосування препарату Прадакса® було безпечним для Вас, будь ласка, зверніть увагу на
важливу інформацію в Картці-пам’ятці.
Оскільки Картка-пам’ятка містить важливу інформацію, будь ласка, тримайте Картку при
собі весь час для того, щоб інформувати працівників охорони здоров’я про застосування
препарату Прадакса®.

Прадакса®: інформація для пацієнта
Щодо призначеного Вам лікування:
• Препарат Прадакса® розріджує кров, чим запобігає утворенню небезпечних тромбів.
• Виконуйте вказівки лікаря під час застосування препарату Прадакса®. Ніколи не пропускайте прийом чергової дози та
не припиняйте застосування препарату Прадакса® без консультації з Вашим лікарем, який призначив препарат
Прадакса®.
• Проінформуйте Вашого лікаря, який призначив препарат Прадакса®, про всі лікарські засоби, які Ви приймаєте в
даний час.
• Повідомте попередньо Вашого лікаря про те, що Ви застосовуєте препарат Прадакса®, якщо Вам необхідне хірургічне/
оперативне втручання.
• Препарат Прадакса® можна застосовувати незалежно від вживання їжі. Капсулу слід ковтати цілою, запиваючи
склянкою води для полегшення потрапляння в шлунок. Не слід розламувати, жувати чи висипати гранули з капсули.

Коли потрібно звернутись до лікаря
• Прийом Прадакса® може збільшувати ризик виникнення кровотечі. Негайно зверніться до Вашого лікаря, який
призначив препарат Прадакса®, у разі появи ознак та симптомів кровотечі, а саме наступних: набряк, дискомфорт,
незвичний біль або головний біль, запаморочення, блідість, слабкість, незвичні синці, носові кровотечі, кровотечі ясен,
незвичні довгі кровотечі після порізу, ненормальні менструальні виділення чи вагінальна кровотеча, кров у сечі, яка
може набути рожевого або коричневого забарвлення, червоний / чорний стул, кашель з кров’ю, блювання кров’ю чи
«кавовою гущею».
• Якщо під час лікування препаратом Прадакса® Ви впали чи поранили себе, особливо якщо Ви травмували голову, будь
ласка, НЕГАЙНО зверніться за невідкладною медичною допомогою.
• Не припиняйте застосування препарату Прадакса® без консультації з Вашим лікарем, який призначив препарат
Прадакса®, якщо у вас печія, нудота, блювання, дискомфорт у шлунку, здуття живота або біль у верхній частині живота.
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Прадакса®: інформація для працівників охорони здоров’я
• Прадакса® – пероральний антикоагулянт (прямий інгібітор тромбіну).
• У разі потреби хірургічного чи оперативного втручання необхідно завчасно припинити
застосування препарату Прадакса®.
• У разі значної кровотечі негайно припиніть лікування препаратом Прадакса®.
• Специфічний препарат зворотної дії (Праксбайнд®) доступний для призначення (для більш детальної інформації див.
інструкції для медичного застосування лікарських засобів Прадакса® та Праксбайнд®).
• Прадакса® головним чином виводиться нирками; необхідно підтримувати відповідний діурез.
Препарат Прадакса® піддається діалізу.

Ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування
лікарського засобу Прадакса® за посиланням

http://www.drlz.com.ua/

Повідомлення про випадки побічних реакцій
Для звітування про побічні реакції та з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії
«Берінгер Інгельхайм», що мають відношення до викладеного вище, слід звертатись за телефоном: +380 44 494 12 75,
факсом +380 44 494 12 71, або електронною поштою PV_local_Ukraine@boehringer-ingelheim.com; або через сайт
компанії http://www.boehringer-ingelheim.ua. Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на
електронну адресу: MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingelheim.com.
Про побічні реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України за телефоном: +380 44 202 17 00
або за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/

Будь ласка, заповніть цей розділ або зверніться до лікаря з цим проханням.
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Показання для призначення антикоагулянту

Доза препарату Прадакса®

