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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ELIQUIS 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 2,5 mg apixaban. 

Έκδοχα: 
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 51,43 mg λακτόζη (βλέπε παράγραφο 
4.4).

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 
Κίτρινα, στρογγυλά δισκία με ανάγλυφο το 893 στη μία πλευρά και 2½ στην άλλη πλευρά. 

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Πρόληψη των φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (ΦΘΕ) σε ενήλικες ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε εκλεκτική εγχείρηση αποκατάστασης ισχίου ή γόνατου. 

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

Δοσολογία
Η συνιστώμενη δόση του ELIQUIS είναι 2,5 mg χορηγούμενα από του στόματος δύο φορές 
ημερησίως. Η αρχική δόση πρέπει να ληφθεί 12 έως 24 ώρες μετά την επέμβαση.  

Οι γιατροί μπορεί να λάβουν υπόψη τα πιθανά οφέλη από προηγούμενη αντιπηκτική αγωγή 
για την προφύλαξη έναντι ΦΘΕ όπως επίσης και τους κινδύνους της μετεγχειρητικής 
αιμορραγίας κατά την λήψη της απόφασης για το χρόνο χορήγησης μέσα σε αυτό το χρονικό 
παράθυρο.  

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείριση αποκατάστασης ισχίου:
Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 32 έως 38 ημέρες. 

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείριση αποκατάστασης γόνατου:
Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 10 έως 14 ημέρες.  

Εάν παραληφθεί μία δόση, ο ασθενής πρέπει να λάβει το ELIQUIS αμέσως και να συνεχίσει 
με τη λήψη του φαρμάκου δύο φορές ημερησίως όπως πριν. 

Η αλλαγή της θεραπείας από παρεντερικά αντιπηκτικά σε apixaban (και το αντίστροφο) 
μπορεί να γίνει στην επόμενη προγραμματισμένη δόση (βλέπε παράγραφο 4.5). 

Νεφρική δυσλειτουργία
Λόγω της έλλειψης κλινικής εμπειρίας σε ασθενείς με κάθαρση της κρεατινίνης < 15 ml/min 
ή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση, το apixaban δεν συστήνεται σε αυτούς τους 
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ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.4 και 5.2). Περιορισμένα κλινικά δεδομένα σε ασθενείς με 
σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 15 – 29 ml/min) υποδεικνύουν πως οι 
συγκεντρώσεις apixaban στο πλάσμα αυξάνονται  σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, συνεπώς 
το apixaban θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς (βλέπε παράγραφο 
4.4 και 5.2). 

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία 
(βλέπε παράγραφο 5.2). 

Ηπατική δυσλειτουργία
Το ELIQUIS αντενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατική νόσο σχετιζόμενη με διαταραχή της 
πήξης του αίματος και κλινικά σχετικό κίνδυνο αιμορραγίας (βλέπε παράγραφο 4.3). 

Δεν συστήνεται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.4. και 
5.2).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία 
(Child Pugh κατηγορία A ή B). Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή 
μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.4 και 5.2). 

Ασθενείς με αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζήμων (ALT/AST >2 x ULN) ή ολική 
χολερυθρίνη ≥1,5 x ULN εξαιρέθηκαν από τις κλινικές δοκιμές. Ως εκ τούτου, το ELIQUIS 
θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε αυτό το πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 4.4 και 5.2). Η 
ALT θα πρέπει να ελέγχεται ως μέρος της πρότυπης διαδικασίας προ-εγχειρητικής 
αξιολόγησης (βλέπε παράγραφο 4.4). 

Σωματικό βάρος
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλέπε παράγραφο 5.2) 

Φύλο
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλέπε παράγραφο 5.2) 

Ηλικιωμένοι
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλέπε παράγραφο 4.4 και 5.2). 

Παιδιατρικός πληθυσμός
Δεν έχει εξακριβωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του ELIQUIS σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 18 ετών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

Τρόπος χορήγησης
Από του στόματος χρήση. 
Το ELIQUIS πρέπει να καταπίνεται με νερό, με ή χωρίς τροφή 

4.3 Αντενδείξεις

 Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
 Κλινικά σημαντική ενεργή αιμορραγία. 
 Ηπατική νόσος σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά σχετικό 

κίνδυνο αιμορραγίας (βλέπε παράγραφο 5.2) 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Κίνδυνος αιμορραγίας
Όπως συμβαίνει με άλλα αντιπηκτικά, οι ασθενείς που λαμβάνουν ELIQUIS πρέπει να 
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παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία αιμορραγίας. Συστήνεται η προσεκτική του χρήση 
σε περιπτώσεις με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, όπως τα εξής: συγγενείς ή επίκτητες 
αιμορραγικές διαταραχές, ενεργό ελκώδη γαστρεντερική νόσο, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, 
θρομβοπενία, διαταραχές των αιμοπεταλίων, ιστορικό αιμορραγικού εγκεφαλικού 
επεισοδίου, σοβαρή μη ελεγχόμενη υπέρταση και πρόσφατη εγχείρηση εγκεφάλου, 
σπονδυλικής στήλης ή οφθαλμολογική. Η χορήγηση του ELIQUIS πρέπει να διακοπεί εάν 
προκύψει σοβαρή αιμορραγία (βλέπε παράγραφο 4.8 και 4.9). 

Νεφρική δυσλειτουργία
Λόγω της έλλειψης κλινικής εμπειρίας σε ασθενείς με κάθαρση της κρεατινίνης < 15 ml/min  
ή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση, το apixaban δεν συστήνεται σε αυτούς τους 
ασθενείς (βλέπε παράγραφος 4.2 και 5.2).  

Περιορισμένα κλινικά δεδομένα σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση 
κρεατινίνης 15 – 29 ml/min) υποδεικνύουν πως οι συγκεντρώσεις apixaban στο πλάσμα 
αυξάνονται σε αυτό το πληθυσμό ασθενών, συνεπώς το apixaban μόνο του ή σε συνδυασμό 
με ακετυλοσαλικυλικό οξύ θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους 
ασθενείς λόγω μεγαλύτερης πιθανότητας κινδύνου αιμορραγίας (βλέπε παράγραφο 4.2 και 
5.2).

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία 
(βλέπε παράγραφο 5.2). 

Ηλικιωμένοι ασθενείς
Υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία σε ηλικιωμένους ασθενείς στους οποίους 
συγχορηγείται  ELIQUIS με ακετυλοσαλικυλικό οξύ.  Αυτός ο συνδυασμός θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται με προσοχή εξαιτίας της μεγαλύτερης πιθανότητας κινδύνου αιμορραγίας.    

Ηπατική δυσλειτουργία
Το ELIQUIS αντενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατική νόσο σχετιζόμενη με διαταραχή της 
πήξης του αίματος και κλινικά σχετικό κίνδυνο αιμορραγίας (βλέπε παράγραφο 4.3).  

Δεν συστήνεται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 5.2).  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία 
(Child Pugh κατηγορία A ή B) (βλέπε παράγραφο 4.2 και 5.2). 

Ασθενείς με αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζήμων ALT/AST >2 x ULN ή ολική 
χολερυθρίνη ≥1,5 x ULN εξαιρέθηκαν από τις κλινικές δοκιμές. Ως εκ τούτου, το ELIQUIS 
θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε αυτόν τον πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Η ALT 
θα πρέπει να ελέγχεται ως μέρος της καθιερωμένης διαδικασίας προ-εγχειρητικής 
αξιολόγησης. 

Αλληλεπίδραση με αναστολείς τόσο του κυτοχρώματος P450 3A4 (CYP3A4) όσο και της P-
γλυκοπρωτεΐνης (P-gp)
Η χρήση του ELIQUIS δεν συστήνεται σε ασθενείς που λαμβάνουν συγχορηγούμενη 
συστηματική θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς τόσο του CYP3A4 όσο και της P-gp, όπως 
αντιμυκητιασικά της ομάδας των αζολών (π.χ., κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη 
και ποσακοναζόλη) και αναστολείς της πρωτεάσης του HIV (π.χ., ριτοναβίρη). Αυτά τα 
φαρμακευτικά προϊόντα ενδέχεται να αυξήσουν την έκθεση στο apixaban στο διπλάσιο 
(βλέπε παράγραφο 4.5) ή περισσότερο με την παρουσία επιπρόσθετων παραγόντων που 
αυξάνουν την έκθεση στο apixaban (π.χ. σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία).  
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Αλληλεπίδραση με επαγωγείς του CYP3A4 και της P-gp

Η ταυτόχρονη χρήση του ELIQUIS με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 και της P-gp (π.χ., 
ριφαμπικίνη, φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη ή St. John’s Wort) ενδέχεται να 
προκαλέσει μείωση της έκθεσης στο apixaban κατά ~50%. Οι ισχυροί επαγωγείς τόσο του 
CYP3A4 όσο και της P-gp πρέπει να συγχορηγούνται με προσοχή (βλέπε παράγραφο 4.5).  

Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν την αιμόσταση
Θα πρέπει να δίνεται προσοχή εάν οι ασθενείς ακολουθούν ταυτόχρονη θεραπεία με μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), συμπεριλαμβανομένου του 
ακετυλοσαλικυλικού οξέος. Δεν συστήνεται η συγχορήγηση του ELIQUIS με άλλους 
αναστολείς συγκόλλησης αιμοπεταλίων ή άλλους αντιθρομβωτικούς παράγοντες (βλέπε 
παράγραφο 4.5). 

Αναισθησία με ενδορραχιαία έγχυση / επισκληρίδιος αναισθησία ή παρακέντηση
Όταν χρησιμοποιείται νευραξονική αναισθησία (ενδορραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία) ή 
ενδορραχιαία/επισκληρίδιος παρακέντηση, οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία με 
αντιθρομβωτικούς παράγοντες για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επιπλοκών διατρέχουν 
τον κίνδυνο ανάπτυξης επισκληρίδιου ή αιματώματος νωτιαίου μυελού, το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε μακροχρόνια ή μόνιμη παράλυση. Ο κίνδυνος αυτών των επεισοδίων μπορεί να 
αυξηθεί από την μετεγχειρητική χρήση μόνιμων επισκληρίδιων καθετήρων ή την ταυτόχρονη 
χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν την αιμόσταση. Οι μόνιμοι επισκληρίδιοι 
ή ενδορραχιαίοι καθετήρες πρέπει να αφαιρεθούν τουλάχιστον 5 ώρες πριν την πρώτη δόση 
ELIQUIS. Ο κίνδυνος ενδέχεται να αυξηθεί επίσης από την τραυματική ή επαναλαμβανόμενη 
επισκληρίδιο ή ενδορραχιαία αναισθησία. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται συχνά 
για σημεία και συμπτώματα νευρολογικής δυσλειτουργίας (π.χ. αιμωδία ή αδυναμία των 
ποδιών, δυσλειτουργία εντέρου ή ουροδόχου κύστης). Εάν παρατηρηθούν νευρολογικές 
επιπτώσεις απαιτείται άμεση διάγνωση και θεραπεία. Πριν από την νευραξονική παρέμβαση, 
ο γιατρός πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο όφελος έναντι του κινδύνου σε ασθενείς υπό 
αντιπηκτική αγωγή ή σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αντιπηκτική αγωγή για 
θρομβοπροφύλαξη. 

Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία με τη χρήση του apixaban με μόνιμους επισκληρίδιους ή 
ενδορραχιαίους καθετήρες. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια ανάγκη και βάσει των 
φαρμακοκινητικών δεδομένων, θα πρέπει να παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 20-30 ωρών 
(δηλ 2 x  ημίσεια ζωή) μεταξύ της τελευταίας δόσης του apixaban και την αφαίρεση του 
καθετήρα, και θα πρέπει να παραλειφθεί τουλάχιστον μια δόση πριν την αφαίρεση του 
καθετήρα. Η επόμενη δόση του apixaban θα πρέπει να χορηγηθεί τουλάχιστον 5 ώρες μετά 
την αφαίρεση του καθετήρα. Όπως με όλα τα νέα αντιπηκτικά φαρμακευτικά προϊόντα, η 
εμπειρία με νευραξονικό αποκλεισμό είναι περιορισμένη και ως εκ τούτου, συνιστάται πολύ  
μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση του apixaban στην παρουσία νευραξονικού αποκλεισμού. 

Χειρουργική επέμβαση κατάγματος ισχίου
Το apixaban δεν έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
χειρουργική επέμβαση κατάγματος ισχίου για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
ασφάλεια σε αυτούς τους ασθενείς. Συνεπώς, δεν συστήνεται σε αυτούς τους ασθενείς. 

Εργαστηριακές παράμετροι
Οι εξετάσεις πήξης του αίματος (π.χ. PT, INR και aPTT) επηρεάζονται όπως είναι 
αναμενόμενο από το μηχανισμό δράσης του apixaban. Οι αλλαγές που παρατηρούνται σε 
αυτές τις εξετάσεις πήξης του αίματος στην αναμενόμενη θεραπευτική δόση είναι μικρές και 
υπόκεινται σε υψηλό βαθμό μεταβλητότητας (βλέπε παράγραφο 5.1). 
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Πληροφορίες σχετικά με τα έκδοχα
Το ELIQUIS περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας 
στη γαλακτόζη, έλλειψη Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει 
να λάβουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης

Αναστολείς του CYP3A4 και της P-gp
Η συγχορήγηση του apixaban με κετοκοναζόλη (400  mg μία φορά την ημέρα), έναν ισχυρό 
αναστολέα τόσο του CYP3A4 όσο και της P-gp, οδήγησε σε αύξηση κατά 2 φορές της μέσης 
AUC του apixaban και σε αύξηση κατά 1,6 φορές της μέσης Cmax του apixaban. Η χρήση του 
ELIQUIS δεν συστήνεται σε ασθενείς που λαμβάνουν συγχορηγούμενη συστηματική 
θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς τόσο της CYP3A4 όσο και της P-gp, όπως 
αντιμυκητιασικά της ομάδας των αζολών (π.χ., κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη 
και ποσακοναζόλη) και αναστολείς της πρωτεάσης του HIV (π.χ., ριτοναβίρη) (βλέπε 
παράγραφο 4.4). 

Οι δραστικές ουσίες που αναστέλλουν μέτρια τις οδούς απέκκρισης του apixaban, CYP3A4 
και/ή P-gp, αναμένεται να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις του apixaban στο πλάσμα σε 
μικρότερο βαθμό. Η διλτιαζέμη (360 mg μία φορά την ημέρα), για παράδειγμα, η οποία 
θεωρείται μέτριος αναστολέας του CYP3A4 και μη ισχυρός αναστολέας της P-gp, οδήγησε 
σε αύξηση κατά 1,4 φορές της μέσης AUC του apixaban και σε αύξηση κατά 1,3 φορές της 
μέσης Cmax. Η ναπροξένη (500 mg, εφάπαξ δόση), ένας αναστολέας της P-gp αλλά όχι του 
CYP3A4, οδήγησε σε αύξηση κατά 1,5 φορές και κατά 1,6 φορές της μέσης AUC και της 
Cmax  του apixaban, αντίστοιχα. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης του apixaban όταν 
συγχορηγείται με λιγότερο ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 και/ή της P-gp.  

Επαγωγείς του CYP3A4 και της P-gp
Η συγχορήγηση του apixaban με ριφαμπικίνη, έναν ισχυρό επαγωγέα τόσο του CYP3A4 όσο 
και της P-gp, οδήγησε σε κατά προσέγγιση μείωση της τάξης του 54% και 42% της μέσης 
AUC και Cmax του apixaban, αντίστοιχα. Η ταυτόχρονη χρήση του apixaban με άλλους 
ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 και της P-gp (π.χ., φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, 
φαινοβαρβιτάλη ή St. John’s Wort) ενδέχεται επίσης να προκαλέσει μείωση των 
συγκεντρώσεων του apixaban στο πλάσμα. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης του 
apixaban κατά την συγχορηγούμενη θεραπεία με τέτοιους παράγοντες. Ωστόσο, οι ισχυροί 
επαγωγείς τόσο του CYP3A4 όσο και της P-gp πρέπει να συγχορηγούνται με προσοχή (βλέπε 
παράγραφο 4.4).  

Αντιπηκτικά
Μετά την ταυτόχρονη χορήγηση ενοξαπαρίνης (40 mg εφάπαξ δόση) και apixaban (5 mg 
εφάπαξ δόση), παρατηρήθηκε συνεργιστικό αποτέλεσμα στη δράση του αντι-Xa Παράγοντα. 

Λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας, πρέπει να δίνεται προσοχή εάν οι ασθενείς 
βρίσκονται υπό ταυτόχρονη θεραπεία με οποιαδήποτε άλλα αντιπηκτικά (βλέπε παράγραφο 
4.4).

Αναστολείς συγκόλλησης αιμοπεταλίων και ΜΣΑΦ
Δεν αποδείχθηκαν φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όταν το 
apixaban συγχορηγήθηκε με ακετυλοσαλικυλικό οξύ 325 mg μία φορά ημερησίως. 

Η συγχορήγηση του apixaban με κλοπιδογρέλη (75 mg μία φορά ημερησίως) ή με 
συνδυασμό κλοπιδογρέλης 75 mg και ακετυλοσαλικυλικού οξέος 162 mg μία φορά 
ημερησίως σε μελέτες Φάσης 1, δεν έδειξε κάποια σχετική αύξηση σε εξετάσεις πρότυπου 
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χρόνου ροής, συγκόλλησης αιμοπεταλίων ή πήξης του αίματος (PT, INR, και aPTT) 
συγκριτικά με τη χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων χωρίς apixaban.  

Η ναπροξένη (500 mg), ένας αναστολέας της P-gp, οδήγησε σε αύξηση κατά 1,5 φορές και 
κατά 1,6 φορές της μέσης AUC και της Cmax  του apixaban, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκαν 
αντίστοιχες αυξήσεις στις εξετάσεις πήξης του αίματος για το apixaban. Δεν παρατηρήθηκαν 
αλλαγές στην επίδραση της ναπροξένης στην προκαλούμενη από αραχιδονικό οξύ 
συγκόλληση των αιμοπεταλίων ούτε κλινικά σχετική επιμήκυνση του χρόνου ροής μετά τη 
συγχορήγηση apixaban και ναπροξένης.  

Παρά την ύπαρξη αυτών των ευρημάτων, μπορεί να υπάρχουν άτομα με πιο έντονη 
φαρμακοδυναμική ανταπόκριση όταν αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες συγχορηγούνται με 
apixaban. Το ELIQUIS θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν συγχορηγείται με 
ΜΣΑΦ (συμπεριλαμβανομένου του ακετυλοσαλικυλικού οξέος) καθώς αυτά τα 
φαρμακευτικά προϊόντα αυξάνουν συνήθως τον κίνδυνο αιμορραγίας.  Αναφέρθηκε 
σημαντική αύξηση στον κίνδυνο αιμορραγίας με τον τριπλό συνδυασμό apixaban, 
ακετυλοσαλικυλικού οξέος και κλοπιδογρέλης σε μια κλινική μελέτη σε ασθενείς με οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο. Δεν συστήνεται συγχορήγηση του ELIQUIS με παράγοντες που 
σχετίζονται με σοβαρή αιμορραγία όπως: ηπαρίνες υψηλού μοριακού βάρους και παράγωγα 
ηπαρινών (συμπεριλαμβανομένων των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH)), 
ολιγοσακχαριδίων αναστολής τον Παράγοντα Xa, (π.χ. φονταπαρινούξη), άμεσους 
αναστολείς θρομβίνης ΙΙ (π.χ. desirudin), θρομβολυτικούς παράγοντες, ανταγωνιστές 
υποδοχέων GPIIb/IIIa, θιενοπυριδίνες (π.χ. κλοπιδογρέλη), διπυριδαμόλη, δεξτράνη, 
sulfinpyrazone, ανταγωνιστές βιταμίνης Κ και άλλα από του στόματος αντιπηκτικά.  

Άλλες συγχορηγούμενες θεραπείες
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές 
αλληλεπιδράσεις όταν το apixaban συγχορηγήθηκε με ατενολόλη ή φαμοτιδίνη. Η 
συγχορήγηση του apixaban 10 mg με ατενολόλη 100 mg δεν επέφερε κλινικά σχετική 
επίδραση στη φαρμακοκινητική του apixaban. Μετά την χορήγηση των δύο φαρμακευτικών 
προϊόντων μαζί, η μέση AUC και Cmax για το apixaban ήταν χαμηλότερη κατά 15% και κατά 
18% σε σχέση με την περίπτωση που χορηγήθηκε μόνο του. Η χορήγηση του apixaban 10 mg 
με φαμοτιδίνη 40 mg δεν είχε επίδραση στην AUC ή τη Cmax.του apixaban. 

Επίδραση του apixaban σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
In vitro μελέτες του apixaban δεν έδειξαν ανασταλτική επίδραση στη δράση των CYP1A2, 
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 ή CYP3A4 (IC50 > 45 M) ενώ στους 
ασθενείς παρατηρήθηκε μη ισχυρή ανασταλτική επίδραση της δράσης του CYP2C19 
(IC50 > 20 M) σε συγκεντρώσεις που είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις μέγιστες 
συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Το apixaban δεν επέφερε επαγωγή των CYP1A2, CYP2B6, 
CYP3A4/5 σε συγκέντρωση μέχρι τα 20 M. Συνεπώς, το apixaban δεν αναμένεται να 
τροποποιήσει τη μεταβολική κάθαρση των συγχορηγούμενων φαρμάκων που μεταβολίζονται 
από αυτά τα ένζυμα. Το apixaban δεν είναι σημαντικός αναστολέας της P-gp. 

Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε υγιή άτομα, όπως περιγράφεται παρακάτω, το 
apixaban δεν άλλαξε σημαντικά τη φαρμακοκινητική της διγοξίνης, της ναπροξένης ή της 
ατενολόλης. 

Διγοξίνη: Η συγχορήγηση του apixaban (20 mg μία φορά ημερησίως) με διγοξίνη (0,25 mg 
μία φορά ημερησίως), ένα υπόστρωμα της P-gp, δεν επηρέασε την AUC ή τη Cmax της 
διγοξίνης. Επομένως, το apixaban δεν αναστέλλει την μεσολαβούμενη από την P-gp 
μετακίνηση του υποστρώματος. 
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Ναπροξένη: Η συγχορήγηση εφάπαξ δόσεων apixaban (10 mg) και ναπροξένης (500 mg), ένα 
συχνά χρησιμοποιούμενο ΜΣΑΦ, δεν επέφερε καμία επίπτωση στην AUC ή τη Cmax της 
ναπροξένης. 

Ατενολόλη: Η συγχορήγηση μίας εφάπαξ δόσης apixaban (10 mg) και ατενολόλης (100 mg), 
ένας συνηθισμένος β-αποκλειστής, δεν τροποποίησε τη φαρμακοκινητική της ατενολόλης. 

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση
Δεν υπάρχουν στοιχεία από τη χορήγηση του apixaban σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα 
δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιπτώσεις σε σχέση με την τοξικότητα στην 
αναπαραγωγική ικανότητα. Το apixaban δεν συστήνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό εάν το apixaban ή οι μεταβολίτες του απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. 
Τα διαθέσιμα δεδομένα από ζώα έχουν δείξει ότι το apixaban απεκκρίνεται στο γάλα. Στο 
γάλα αρουραίων βρέθηκε υψηλή αναλογία γάλακτος – μητρικού πλάσματος (κατά 
προσέγγιση Cmax 8, κατά προσέγγιση AUC 30), πιθανά λόγω της ενεργής μετακίνησης μέσα 
στο γάλα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος σε νεογέννητα και νήπια.  

Πρέπει να παρθεί μία απόφαση ως προς το εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα γίνει 
διακοπή/αποχή από τη θεραπεία με apixaban. 

Γονιμότητα
Μελέτες σε ζώα στα οποία χορηγήθηκε απευθείας apixaban δεν έχουν δείξει κάποια 
επίδραση στη γονιμότητα. Ωστόσο, στους θηλυκούς απογόνους εγκύων αρουραίων υπό 
θεραπεία με apixaban σημειώθηκαν μειώσεις ως προς το ζευγάρωμα και τη γονιμότητα 
(βλέπε παράγραφο 5.3).  

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Το ELIQUIS δεν έχει καμία ή έχει αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού 
μηχανών. 

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Η ασφάλεια του apixaban έχει αξιολογηθεί σε μία μελέτη φάσης ΙΙ και τρεις μελέτες φάσης 
ΙΙΙ, στις οποίες 5.924 ασθενείς εκτέθηκαν σε apixaban 2,5 mg δύο φορές ημερησίως, οι 
οποίοι υποβάλλονταν σε σοβαρή ορθοπεδική εγχείρηση των κάτω άκρων (εκλεκτική 
εγχείριση αποκατάστασης ισχίου ή γόνατου), με διάρκεια θεραπείας έως και 38 ημέρες. 

Συνολικά, το 11% των ασθενών υπό θεραπεία με apixaban 2,5 mg δύο φορές ημερησίως 
παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Όπως συμβαίνει και με άλλα αντιπηκτικά, κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με apixaban ενδέχεται να προκύψει αιμορραγία όταν συνυπάρχουν 
σχετικοί παράγοντες κινδύνου, όπως οργανικές βλάβες με πιθανότητα αιμορραγίας. Συχνές 
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η αναιμία, η αιμορραγία, οι μώλωπες και η ναυτία.Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να ερμηνεύονται στα πλαίσια της εγχείρησης. 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη μία μελέτη φάσης II και τις τρεις μελέτες φάσης III 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 ανά κατηγορία οργανικού συστήματος (MedDRA) και ανά 
συχνότητα. 
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Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική εγχείρηση 
αποκατάστασης ισχίου ή γόνατου

Συχνές 
(≥ 1/100 έως < 1/10) 

Όχι συχνές 
(≥ 1/1.000 έως < 1/100) 

Σπάνιες 
(≥ 1/10.000 έως < 1/1.000) 

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Αναιμία 
(συμπεριλαμβανομένης της 
μετεγχειρητικής και 
αιμορραγικής αναιμίας και των 
αντίστοιχων εργαστηριακών 
παραμέτρων) 

Θρομβοπενία 
(συμπεριλαμβανομένων των 
μειώσεων του αριθμού των 
αιμοπεταλίων) 

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
  Υπερευαισθησία 
Οφθαλμικές διαταραχές
  Οφθαλμική αιμορραγία 

(συμπεριλαμβανομένης της 
αιμορραγίας του 
επιπεφυκότα) 

Αγγειακές διαταραχές
Αιμορραγία 
(συμπεριλαμβανομένου του 
αιματώματος και της 
αιμορραγίας του κόλπου και 
της ουρήθρας) 

Υπόταση 
(συμπεριλαμβανομένης της 
υπότασης διαδικασίας) 

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου
 Επίσταξη Αιμόπτυση 
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Ναυτία Αιμορραγία του 

γαστρεντερικού σωλήνα 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αιματέμεσης και της 
μέλαινας), αιματοχεσία 

Αιμορραγία του ορθού, 
ουλορραγία 

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
 Αυξημένες τρανσαμινάσες 

(συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης της αλανινικής 
αμινοτρανσφεράσης και της 
μη φυσιολογικής αλανινικής 
αμινοτρανσφεράσης), 
αυξημένη ασπαρτική 
αμινοτρανσφεράση, 
αυξημένη γ-
γλουταμυλοτρανσφεράση, 
μη φυσιολογική εξέταση 
ηπατικής λειτουργίας, 
αυξημένη αλκαλική 
φωσφατάση στο αίμα, 
αυξημένη χολερυθρίνη 
αίματος 

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
  Αιμορραγία των μυών 
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
 Αιματουρία  
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Συχνές 
(≥ 1/100 έως < 1/10) 

Όχι συχνές 
(≥ 1/1.000 έως < 1/100) 

Σπάνιες 
(≥ 1/10.000 έως < 1/1.000) 

(συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων εργαστηριακών 
παραμέτρων) 

Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών
Μώλωπας Αιμορραγία μετά την 

επέμβαση 
(συμπεριλαμβανομένου του 
αιματώματος μετά την 
επέμβαση, την αιμορραγία 
τραύματος, το αιμάτωμα 
των αγγείων στο σημείο της 
παρακέντησης και την 
αιμορραγία στο σημείο του 
καθετήρα), έκκριση από 
τραύμα, αιμορραγία στο 
σημείο τομής 
(συμπεριλαμβανομένου του 
αιματώματος στο σημείο 
τομής), αιμορραγία κατά 
την εγχείρηση 

Όπως συμβαίνει με κάθε αντιπηκτικό, η χρήση του ELIQUIS ενδέχεται να συσχετιστεί με 
αυξημένο κίνδυνο φανερής ή κρυφής αιμορραγίας από οποιοδήποτε ιστό ή όργανο, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε μεθαιμορραγική αναιμία. Τα σημεία, τα συμπτώματα και η 
σοβαρότητα θα ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία και το βαθμό ή την επέκταση της 
αιμορραγίας (βλέπε παράγραφο 4.4 και παράγραφο 5.1). 

4.9 Υπερδοσολογία 

Δεν υπάρχει αντίδοτο για το ELIQUIS. Η υπερδοσολογία του apixaban ενδέχεται να 
προκαλέσει υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας. Στην περίπτωση αιμορραγικών επιπλοκών, η 
θεραπεία πρέπει να διακοπεί και να διερευνηθεί η πηγή της αιμορραγίας. Πρέπει να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο έναρξης της κατάλληλης θεραπείας, π.χ. χειρουργική αιμόσταση ή μετάγγιση 
φρέσκου παγωμένου πλάσματος. 

Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, το από του στόματος χορηγούμενο apixaban σε υγιή άτομα 
σε δόσεις των 50 mg ημερησίως για 3 έως 7 ημέρες (25 mg δύο φορές ημερησίως  για 
7 ημέρες ή 50 mg μια φορά ημερησίως για 3 ημέρες) [10 φορές πάνω από τη μέγιστη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση για τον άνθρωπο] δεν επέφερε καμία κλινικά σχετική 
ανεπιθύμητη ενέργεια. 

Μια προκλινική μελέτη σε σκυλιά απέδειξε ότι η από του στόματος χορήγηση ενεργού 
άνθρακα μέχρι και 3 ώρες μετά τη χορήγηση του apixaban μείωσε την έκθεση στο apixaban. 
Συνεπώς, θα μπορούσε να εξεταστεί η χρήση ενεργού άνθρακα για την αντιμετώπιση της 
υπερδοσολογίας με apixaban. 

Εάν δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω των παραπάνω μέτρων η απειλητική για τη ζωή 
αιμορραγία, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης ανασυνδυασμένου παράγοντα 
VIIa. Ωστόσο, δεν υπάρχει επί του παρόντος εμπειρία ως προς τη χρήση ανασυνδυασμένου 
παράγοντα VIIa σε άτομα που λαμβάνουν apixaban. Θα μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση 
επαναχορήγησης ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa και να τιτλοποιηθεί ανάλογα με την 
εξέλιξη της αιμορραγίας.  
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5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1  Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: δεν έχει οριστεί ακόμα, κωδικός ATC: δεν έχει οριστεί 
ακόμα 

Μηχανισμός δράσης
Το apixaban είναι ένας ισχυρός, από του στόματος χορηγούμενος, αναστρέψιμος, άμεσος και 
ιδιαίτερα επιλεκτικός αναστολέας του ενεργού κέντρου του παράγοντα Xa. Δεν απαιτείται 
αντιθρομβίνη ΙΙΙ για την αντιθρομβωτική δράση. Το apixaban αναστέλλει τον ελεύθερο και 
τον δεσμευμένο στο θρόμβο παράγοντα Xa και τη δράση της προθρομβινάσης. Το apixaban 
δεν έχει άμεσες επιδράσεις στη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, αλλά αναστέλλει εμμέσως 
την προκαλούμενη από την θρομβίνη συγκόλληση των αιμοπεταλίων. Αναστέλλοντας τον 
παράγοντα Xa, το apixaban προλαμβάνει τη δημιουργία θρομβίνης και την ανάπτυξη 
θρόμβου. Προκλινικές μελέτες του apixaban σε ζωικά μοντέλα έχουν αποδείξει την 
αντιθρομβωτική του επίδραση στην πρόληψη της αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης σε 
προστατευτικές για την αιμόσταση δόσεις. 

Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Οι φαρμακοδυναμικές επιδράσεις του apixaban αντικατοπτρίζουν τον μηχανισμό δράσης του 
(αναστολή του FXa). Ως αποτέλεσμα της αναστολής του FXa, το apixaban επιμηκύνει τους 
χρόνους σε εξετάσεις όπως ο χρόνος προθρομβίνης (PT), το INR και ο χρόνος 
ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT). Οι αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτές 
τις εξετάσεις πήξης του αίματος στην αναμενόμενη θεραπευτική δόση είναι μικρές και 
υπόκεινται σε υψηλό βαθμό μεταβλητότητας. Δεν συστήνονται για την αξιολόγηση των 
φαρμακοδυναμικών επιδράσεων του apixaban. 

Έχει αποδειχθεί επίσης η δράση του apixaban κατά του FXa μέσω της μείωσης της ενζυμικής 
δράσης του παράγοντα Xa σε πολλαπλά εμπορικά δείγματα αντι-FXa, ωστόσο τα 
αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των δειγμάτων. Δεδομένα από κλινικές δοκιμές είναι 
διαθέσιμα μόνο για  την Rotachrom Heparin χρωμογόνο δοκιμασία και τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται παρακάτω. Η δράση κατά του FXa παρουσιάζει μία στενή άμεση γραμμική 
σχέση με τη συγκέντρωση του apixaban στο πλάσμα, η οποία φτάνει στις μέγιστες τιμές τη 
στιγμή των μέγιστων συγκεντρώσεων του apixaban στο πλάσμα. Η σχέση μεταξύ της 
συγκέντρωσης του apixaban στο πλάσμα και της δράσης κατά του FXa είναι γραμμική σε ένα 
ευρύ φάσμα δόσεων apixaban, ενώ η ακρίβεια της δοκιμασίας Rotachrom βρίσκεται εντός 
αποδεκτών ορίων για χρήση σε κλινικό εργαστήριο. Οι σχετιζόμενες με τη δόση και τη 
συγκέντρωση αλλαγές που παρατηρήθηκαν μετά από τη χορήγηση του apixaban είναι πιο 
προφανείς και λιγότερο κυμαινόμενες στη δράση κατά του FXa σε σχέση με τις εξετάσεις 
πήξης του αίματος. 

Η προβλεπόμενη μέγιστη και ελάχιστη δράση κατά του FXa σε σταθερή κατάσταση με δόση 
apixaban 2,5 mg 2 φορές την ημέρα είναι 1,3 IU/ml (5ο/95ο εκατοστημόριο 0,67-2,4 IU/ml) 
και 0,84 IU/ml (5ο/95ο εκατοστημόριο 0,37-1,8 IU/ml), αντίστοιχα, η οποία αποδεικνύει 
λιγότερο από 1,6 φορές διακύμανση στη μέγιστη-έως-ελάχιστη δράση έναντι του FXa κατά 
το διάστημα χορήγησης. 

Παρόλο που η θεραπεία με apixaban δεν απαιτεί παρακολούθηση ρουτίνας ως προς την 
έκθεση, η αντι FXa δοκιμασία Rotachrom® μπορεί να είναι χρήσιμη σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου η γνώση ως προς την έκθεση σε apixaban μπορεί να βοηθήσει στη λήψη 
των κλινικών αποφάσεων, π.χ. υπερδοσολογία και επείγουσα χειρουργική επέμβαση. 
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Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Το κλινικό πρόγραμμα του apixaban σχεδιάστηκε για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα 
και η ασφάλεια του apixaban στην πρόληψη των ΦΘΕ σε ένα ευρύ φάσμα ενήλικων 
ασθενών, οι οποίοι υποβάλλονταν σε εκλεκτική εγχείριση αποκατάστασης ισχίου ή γόνατου. 
Συνολικά τυχαιοποιήθηκαν 8.464 ασθενείς σε δύο κύριες, διπλά τυφλές πολυεθνικές μελέτες, 
οι οποίες συγκρίνανε τη χορήγηση apixaban 2,5 mg από του στόματος δύο φορές ημερησίως 
(4.236 ασθενείς) ή ενοξαπαρίνης 40 mg μία φορά ημερησίως (4.228 ασθενείς). Σε αυτούς 
συμπεριλαμβάνονταν 1.262 ασθενείς (618 στην ομάδα του apixaban) ηλικίας 75 ετών ή 
μεγαλύτεροι, 1.004 ασθενείς (499 στην ομάδα του apixaban) με χαμηλό σωματικό βάρος 
(≤ 60 kg), 1495 ασθενείς (743 στην ομάδα του apixaban) με BMI ≥ 33 kg/m2, και 415 
ασθενείς (203 στην ομάδα του apixaban) με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία.  

Η μελέτη ADVANCE-3 περιελάμβανε 5.407 ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονταν σε εκλεκτική 
εγχείριση αποκατάστασης ισχίου και η μελέτη ADVANCE-2 περιελάμβανε 3.057 ασθενείς οι 
οποίοι υποβάλλονταν σε εκλεκτική εγχείριση αποκατάστασης γόνατου. Οι ασθενείς έλαβαν 
είτε από του στόματος χορηγούμενο apixaban 2,5 mg δύο φορές ημερησίως είτε υποδορίως 
χορηγούμενη ενοξαπαρίνη 40 mg μία φορά ημερησίως. Η πρώτη δόση apixaban δινόταν 
12 έως 24 ώρες μετά την εγχείρηση, ενώ η χορήγηση ενοξαπαρίνης ξεκινούσε 9 έως 15 ώρες 
πριν την εγχείρηση. Τόσο το apixaban όσο και η ενοξαπαρίνη δίνονταν για 32-38 ημέρες στη 
μελέτη ADVANCE-3 και για 10-14 ημέρες στη μελέτη ADVANCE-2. 

Βάσει του ιατρικού ιστορικού των ασθενών στον υπό μελέτη πληθυσμό των μελετών 
ADVANCE-3 και ADVANCE-2 (8.464 ασθενείς), το 46% είχε υπέρταση, το 10% είχε 
υπερλιπιδαιμία, το 9% είχε διαβήτη και το 8% είχε στεφανιαία νόσο.

Το apixaban έδειξε στατιστικά ανώτερη μείωση του κύριου καταληκτικού σημείου, ένα 
σύνθετο όλων των ΦΘΕ/θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας και του κυρίου καταληκτικού 
σημείου της ΦΘΕ, ένα σύνθετο από κάθε εγγύς εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΦΘ), μη 
θανατηφόρα Πνευμονική Εμβολή (ΠΕ) και θάνατο που σχετίζεται με ΦΘΕ σε σύγκριση με 
την ενοξαπαρίνη στην εκλεκτική εγχείριση αποκατάστασης τόσο του ισχίου όσο και του 
γόνατου (βλέπε Πίνακα 2). 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα από κύριες μελέτες φάσης ΙΙΙ 
Μελέτη ADVANCE-3 (ισχίο) ADVANCE-2 (γόνατο)
Θεραπεία της μελέτης 
Δόση 
Διάρκεια θεραπείας 

Apixaban
2,5 mg από 

του στόματος 
2 φορές 

ημερησίως 
35 ± 3 ημέρες

Ενοξαπαρίνη 
40 mg

υποδορίως 
μία φορά 

ημερησίως 
35 ± 3 ημέρες

Τιμή p Apixaban
2,5 mg από 

του στόματος 
2 φορές 

ημερησίως 
12 ± 2 ημέρες

Ενοξαπαρίνη 
40 mg

υποδορίως 
μία φορά 

ημερησίως 
12 ± 2 ημέρες

Τιμή p

Συνολικά ΦΘΕ/θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας
Αριθμός 
περιστατικών/ατόμων 
Αναλογία περιστατικού

27/1949
1,39%

74/1917
3,86%

<0,0001

147/976
15,06%

243/997
24,37%

<0,0001
Σχετικός Κίνδυνος 
95% CI

0,36
(0,22, 0,54)

0,62
(0,51, 0,74)

Κύρια ΦΘΕ
Αριθμός 
περιστατικών/ατόμων 
Αναλογία περιστατικού

10/2199
0,45%

25/2195
1,14%

0,0107

13/1195
1,09%

26/1199
2,17%

0,0373
Σχετικός Κίνδυνος 
95% CI

0,40
(0,15, 0,80)

0,50
(0,26, 0,97)

Τα καταληκτικά σημεία ασφάλειας της κύριας αιμορραγίας, το σύνθετο της κύριας και της 
κλινικά σχετικής μη κύριας (ΚΣΜΚ) αιμορραγίας, καθώς και της συνολικής αιμορραγίας 
έδειξαν παρόμοια ποσοστά για τους ασθενείς υπό θεραπεία με apixaban 2,5 mg σε σύγκριση 
με την ενοξαπαρίνη 40 mg (βλέπε Πίνακα 3). Σε όλα τα κριτήρια ως προς την αιμορραγία 
συμπεριλήφθηκε η αιμορραγία στο σημείο της εγχείρησης.  
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα ως προς την αιμορραγία από κύριες μελέτες φάσης ΙΙΙ* 
ADVANCE-3 ADVANCE-2

Apixaban
2,5 mg από του 

στόματος 2 
φορές 

ημερησίως

35 ± 3 ημέρες 

Ενοξαπαρίνη 
40 mg

υποδορίως μία 
φορά ημερησίως

35 ± 3
ημέρες 

Apixaban
2,5 mg από του 
στόματος 2 φορές 

ημερησίως

12 ± 2 ημέρες 

Ενοξαπαρίνη 
40 mg

υποδορίως μία 

φορά ημερησί12
± 2 ημέρες 

Σύνολο υπό 
θεραπεία 

n = 2673 n = 2659 n = 1501 n = 1508

Περίοδος Θεραπείας 1

Κύρια 22 (0,8%) 18 (0,7%) 9 (0,6%) 14 (0,9%) 
 Θανατηφόρο 0 0 0 0 
Κύρια + ΚΣΜΚ 129 (4,8%) 134 (5,0%) 53 (3,5%) 72 (4,8%) 
Όλα 313 (11,7%) 334 (12,6%) 104 (6,9%) 126 (8,4%) 
Μετεγχειρητική περίοδος θεραπείας 2

Κύρια 9 (0,3%) 11 (0,4%) 4 (0,3%) 9 (0,6%) 
 Θανατηφόρο 0 0 0 0 
Κύρια + ΚΣΜΚ 96 (3,6%) 115 (4,3%) 41 (2,7%) 56 (3,7%) 
Όλα 261 (9,8%) 293 (11,0%) 89 (5,9%) 103 (6,8%) 

* Σε όλα τα κριτήρια ως προς την αιμορραγία συμπεριλήφθηκε η αιμορραγία στο σημείο της 
εγχείρησης 
1 Περιλαμβάνει περιστατικά που συνέβησαν μετά την πρώτη δόση ενοξαπαρίνης (πριν την εγχείρηση) 
2 Περιλαμβάνει περιστατικά που συνέβησαν μετά την πρώτη δόση apixaban (μετά την εγχείρηση) 

Οι συνολικές συχνότητες εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών αιμορραγίας, αναιμίας και μη 
φυσιολογικών τιμών τρανσαμινασών (π.χ., επίπεδα αλανινικής αμινοτρανσφεράσης) ήταν 
αριθμητικά χαμηλότερες σε ασθενείς που λάμβαναν apixaban συγκριτικά με την ενοξαπαρίνη 
σε μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ σε εκλεκτική εγχείριση αποκατάστασης ισχίου και γόνατου. 

Στη μελέτη εγχείρισης αποκατάστασης γόνατου, κατά την προκαθορισμένη διάρκεια 
θεραπείας, διαγνώσθηκαν 4 περιστατικά πνευμονικής εμβολής στο σκέλος του apixaban  
έναντι κανενός περιστατικού στο σκέλος της ενοξαπαρίνης. Δεν μπορεί να δοθεί κάποια 
εξήγηση για αυτό τον υψηλότερο αριθμό εμφάνισης πνευμονικής εμβολής.  

Παιδιατρικός πληθυσμός
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής 
των αποτελεσμάτων των μελετών με το ELIQUIS σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του 
παιδιατρικού πληθυσμού στη φλεβική και την αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση (βλέπε 
παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

Απορρόφηση
Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα του apixaban είναι περίπου 50% για δόσεις μέχρι 10 mg. Το 
apixaban απορροφάται γρήγορα με τις μέγιστες συγκεντρώσεις (Cmax) να εμφανίζονται 
3 έως 4 ώρες μετά τη λήψη του δισκίου. Η πρόσληψη με τροφή δεν επηρεάζει την AUC ή τη 
Cmax του apixaban στη δόση των 10 mg. Το apixaban μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή. 

To apixaban επιδεικνύει γραμμική φαρμακοκινητική με τις δοσοεξαρτώμενες αυξήσεις της 
έκθεσης για τις από του στόματος χορηγούμενες δόσεις μέχρι 10 mg. Σε δόσεις  25 mg το 
apixaban επιδεικνύει απορρόφηση που περιορίζεται από τη διάλυση με μειωμένη 
βιοδιαθεσιμότητα. Οι παράμετροι έκθεσης στο apixaban παρουσιάζουν χαμηλή έως μέτρια 
μεταβλητότητα, η οποία αποτυπώνεται στην μεταξύ των ασθενών και εντός των ασθενών 
μεταβλητότητα της τάξης του ~20% CV και ~30% CV, αντίστοιχα. 
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Κατανομή
Η δέσμευση στις πρωτεΐνες του πλάσματος στον άνθρωπο είναι περίπου 87%. Ο όγκος 
κατανομής (Vss) είναι περίπου 21 λίτρα. 

Βιομετατροπή και απέκκριση
Η απέκκριση του apixaban γίνεται μέσω πολλών οδών. Από τη δόση του apixaban που 
χορηγείται στον άνθρωπο, το 25% περίπου ανιχνεύτηκε υπό τη μορφή μεταβολιτών, με την 
πλειοψηφία να ανιχνεύεται στα κόπρανα. Η νεφρική απέκκριση του apixaban ευθύνεται για 
το 27% περίπου της συνολικής κάθαρσης. Παρατηρήθηκε η επιπλέον συμβολή της έκκρισης 
μέσω των χοληφόρων και της άμεσης εντερικής απέκκρισης σε κλινικές και μη κλινικές 
μελέτες, αντίστοιχα. 

Το apixaban έχει συνολική κάθαρση περίπου 3,3 l/ώρα και ημίσεια ζωή 12 ωρών περίπου. 

Η O-απομεθυλίωση και η υδροξυλίωση σττην 3-οξο-πιπεριδινύλο ρίζα αποτελούν τις κύριες 
τοποθεσίες βιομετατροπής. Το apixaban μεταβολίζεται κυρίως μέσω των CYP3A4/5 με 
μικρή συμμετοχή από τα CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 και 2J2. Το αμετάβλητο apixaban 
αποτελεί το βασικό σχετικό με το φάρμακο συστατικό στο ανθρώπινο πλάσμα, χωρίς την 
παρουσία ενεργών κυκλοφορούντων μεταβολητών. Το apixaban είναι ένα υπόστρωμα 
μεταφορικών πρωτεϊνών, P-gp και της πρωτεΐνης αντοχής στον καρκίνο του μαστού (BCRP).

Νεφρική δυσλειτουργία
Δεν φάνηκε καμία επίπτωση της εξασθενημένης νεφρικής λειτουργίας στη μέγιστη 
συγκέντρωση του apixaban. Φάνηκε μία αύξηση στην έκθεση στο apixaban σχετιζόμενη με 
τη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, όπως μετρήθηκε μέσω της κάθαρσης της κρεατινίνης. 
Σε άτομα με ήπια (κάθαρση κρεατινίνης 51 – 80 ml/min), μέτρια (κάθαρση κρεατινίνης 30 – 
50 ml/min) και σοβαρή (κάθαρση κρεατινίνης 15 – 29 ml/min) νεφρική δυσλειτουργία, οι 
συγκεντρώσεις του apixaban στο πλάσμα (AUC) αυξήθηκαν κατά 16, 29 και 44%, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα άτομα με φυσιολογική κάθαρση της κρεατινίνης. Η νεφρική 
δυσλειτουργία δεν είχε καμία εμφανή επίδραση στη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του 
apixaban στο πλάσμα και της δράσης κατά του FXa.  

Ηπατική δυσλειτουργία
Σε μία μελέτη όπου συγκρίθηκαν 8 άτομα με ήπια ηπατική δυσλειτουργία, βαθμός Child-
Pugh A 5 (n = 6) και βαθμός 6 (n = 2), και 8 άτομα με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (βαθμός 
Child Pugh B 7 (n = 6) και βαθμός 8 (n = 2), με 16 υγιή άτομα της ομάδας ελέγχου,  η 
φαρμακοκινητική εφάπαξ δόσης και η φαρμακοδυναμική του apixaban 5 mg δεν άλλαξαν σε 
άτομα με ηπατική δυσλειτουργία. Οι αλλαγές στη δράση κατά του Παράγοντα Xa και το INR 
ήταν συγκρίσιμες μεταξύ των ατόμων με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία και των 
υγιών ατόμων.  

Ηλικιωμένοι
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς (μεγαλύτεροι των 65 ετών) παρουσίασαν υψηλότερες 
συγκεντρώσεις στο πλάσμα από τους νεότερους ασθενείς, με μέσες τιμές AUC υψηλότερες 
κατά 32% περίπου.  

Φύλο
Η έκθεση στο apixaban ήταν περίπου 18% υψηλότερη σε γυναίκες συγκριτικά με τους 
άνδρες.  

Εθνική καταγωγή και φυλή
Τα αποτελέσματα όλων των μελετών φάσης 1 δεν έδειξαν καμία ευδιάκριτη διαφορά στη 
φαρμακοκινητική του apixaban μεταξύ Λευκών/Καυκάσιων, Ασιατών και Έγχρωμων/Αφρο-
Αμερικάνων ατόμων. Τα αποτελέσματα μίας φαρμακοκινητικής ανάλυσης σε επίπεδο 
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πληθυσμού ασθενών που έλαβαν apixaban μετά από εκλεκτική εγχείριση αποκατάστασης 
ισχίου ή γόνατου ήταν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φάσης 1. 

Σωματικό βάρος
Συγκριτικά με την έκθεση ατόμων με σωματικό βάρος 65 έως 85 kg σε apixaban,το σωματικό 
βάρος > 120 kg συσχετίστηκε με 30% περίπου χαμηλότερη έκθεση και το σωματικό βάρος 
< 50 kg συσχετίστηκε με 30% περίπου υψηλότερη έκθεση. 

Φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική σχέση
Η φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική (PK/PD) σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του 
apixaban στο πλάσμα και πολλά φαρμακοδυναμικά καταληκτικά σημεία (δράση κατά του 
FXa, INR, PT, aPTT) έχουν αξιολογηθεί μετά από τη χορήγηση ευρέος φάσματος δόσεων 
(0.5 – 50 mg). Η σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του apixaban στο πλάσμα και της δράσης 
κατά του παράγοντα Xa περιγράφηκε καλύτερα μέσω ενός γραμμικού μοντέλου. Η PK/PD 
σχέση που παρατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν apixaban μετά από εκλεκτική εγχείριση 
αποκατάστασης ισχίου ή γόνατου ήταν σύμφωνη με αυτή που παρουσίασαν τα υγιή άτομα. 

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις 
συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανομένων δόσεων, 
γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης, γονιμότητας και ανάπτυξη κατά την 
εμβρυϊκή φάση. Στους απογόνους εγκύων αρουραίων που έλαβαν θεραπεία με apixaban 
σημειώθηκαν μειώσεις ως προς το ζευγάρωμα και τη γονιμότητα. Αυτές οι επιδράσεις ήταν 
πολύ μικρές και παρατηρήθηκαν μόνο όταν η έκθεση θεωρούνταν αρκετά πάνω από τη 
μέγιστη ανθρώπινη έκθεση, υποδεικνύοντας μικρή σχετικότητα με την κλινική χρήση. 

Οι κυριότερες επιδράσεις που παρατηρήθηκαν στις μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων 
δόσεων ήταν εκείνες που σχετίζονται με τη φαρμακοδυναμική δράση του apixaban στις 
παραμέτρους πήξης του αίματος. Στις μελέτες τοξικότητας βρέθηκε μικρή έως καμία τάση 
αιμορραγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε χαμηλότερη ευαισθησία 
των μη κλινικών ειδών σε σχέση με τον άνθρωπο, το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να 
ερμηνεύεται με προσοχή, όταν παρεκτείνεται στον άνθρωπο.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 

Πυρήνας του δισκίου:
Λακτόζη άνυδρη 
Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (Ε460) 
Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη 
Νάτριο λαουρυλοθειικό 
Μαγνήσιο στεατικό (Ε470b) 

Επικάλυψη με λεπτό υμένιο:
Λακτόζη μονοϋδρική 
Υπρομελλόζη (E464) 
Τιτανίου διοξείδιο (Ε171) 
Τριακετίνη (E1518) 
Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172) 
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6.2 Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται. 

6.3 Διάρκεια ζωής

3 χρόνια 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

Alu-PVC/PVdC κυψέλη των 10 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων. Κουτιά των 10, 20 
και 60. 
Alu-PVC/PVdC διάτρητες κυψέλες μιας δόσης των 60 x 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο ή 100 x 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 

Kαμία ειδική υποχρέωση. 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Ηνωμένο Βασίλειο 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Α. ΚΑΤΟΧΟΣ(ΟΙ) ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

Bristol-Myers Squibb S.R.L
Contrada Fontana del Ceraso
03012 Anagni, Frosinone
Ιταλία 

Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. 

 ΟΡΟΙ ΄Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Δεν εφαρμόζεται. 

 ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης
Ο Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.8.1. της Άδειας Κυκλοφορίας, 
έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πριν και κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του προϊόντος στην 
αγορά. 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου
Ο Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας δεσμεύεται να διεξάγει τις μελέτες και τις επιπρόσθετες 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο 
Φαρμακοεπαγρύπνησης, έτσι όπως συμφωνήθηκε στην έκδοση 6.0 του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνου (ΣΔΚ), που παρουσιάζεται στην Ενότητα 1.8.2. της Αίτησης για χορήγηση Άδειας 
Κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του ΣΔΚ όπως συμφωνήθηκαν 
από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP). 

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή της CHMP για τα Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου 
για φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης, κάθε επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να 
κατατίθεται ταυτόχρονα με την επόμενη Έκθεση Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφάλειας 
(ΕΠΠΑ). 

Επιπρόσθετα, το επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να κατατεθεί 
 Όταν λαμβάνονται νέες πληροφορίες που μπορεί να έχουν επίδραση στην τρέχουσα 

Προδιαγραφή Ασφάλειας, στο Σχέδιο Φαρμακοεπαγρύπνησης ή στις δραστηριότητες 
ελαχιστοποίησης κινδύνου 

 Εντός 60 ημερών από την λήψη ενός σημαντικού ορόσημου (φαρμακοεπαγρύπνηση ή 
ελαχιστοποίηση κινδύνου) 

 Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 
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Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΚΟΥΤΙ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ELIQUIS 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
Apixaban

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 2,5 mg apixaban 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 

Περιέχει λακτόζη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

10 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
20 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
60 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
60 x 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 
100 x 1επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Από του στόματος χρήση. 

6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΛΗΞΗ  

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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10.        ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ  
      ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ    
      ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Ηνωμένο Βασίλειο 

12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

EU/0/00/000/000
EU/0/00/000/000
EU/0/00/000/000
EU/0/00/000/000
EU/0/00/000/000

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ <,ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ> 

Παρτίδα 

14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 

15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE

ELIQUIS 2,5 mg
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Κυψέλη 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ELIQUIS 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
apixaban

2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΛΗΞΗ  

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ <,ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ> 

Παρτίδα 

5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ELIQUIS 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
apixaban

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε  
αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώστε το 

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα 
συμπτώματα τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

- .Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια 
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε 
να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας. 

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το ELIQUIS και ποιά είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζεται προτού πάρετε το ELIQUIS
3. Πώς να πάρετε  το ELIQUIS 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το ELIQUIS 
6. Λοιπές πληροφορίες 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ELIQUIS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Το ELIQUIS περιέχει τη δραστική ουσία apixaban και ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που 
ονομάζονται αντιπηκτικά. Αυτό το φάρμακο βοηθάει στην πρόληψη του σχηματισμού 
θρόμβων στο αίμα, εμποδίζοντας τον Παράγοντα Xa ο οποίος είναι ένα σημαντικό συστατικό 
της πήξης του αίματος. 

Μετά από μία επέμβαση στο ισχίο ή στο γόνατο ενδέχεται να έχετε υψηλότερο κίνδυνο 
ανάπτυξης θρόμβων στο αίμα στις φλέβες των ποδιών σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
οίδημα στα πόδια, με ή χωρίς πόνο. Εάν ένας θρόμβος αίματος ταξιδέψει από το πόδι σας 
στους πνεύμονές σας, μπορεί να εμποδίζει τη ροή του αίματος δημιουργώντας δύσπνοια με ή 
χωρίς πόνο στο στήθος. Αυτή η κατάσταση (πνευμονική εμβολή) μπορεί να είναι απειλητική 
για τη ζωή και απαιτεί άμεση ιατρική προσοχή.

Το ELIQUIS χρησιμοποιείται ειδικά σε ενήλικες για να βοηθήσει στην πρόληψη του 
σχηματισμού θρόμβων αίματος μετά από επεμβάσεις εγχείριση αποκατάστασης ισχίου ή 
γόνατος. 

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ELIQUIS

Μην πάρετε το ELIQUIS: 

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο apixaban ή σε οποιοδήποτε άλλο  
συστατικό του ELIQUIS 

- εάν έχετε υπερβολική αιμορραγία

- εάν έχετε ηπατική νόσο που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας (ηπατική 
διαταραχή πήξης) 
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Προσέξτε ιδιαίτερα με το ELIQUIS 
Ενημερώστε το γιατρό σας πριν λάβετε αυτό το φάρμακο εάν έχετε οτιδήποτε από τα 
παρακάτω:

- αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, όπως: 

 αιμορραγικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων που έχουν σαν 
αποτέλεσμα τη μειωμένη δραστηριότητα αιμοπεταλίων

 ενεργό ή πρόσφατο έλκος του στομάχου ή του εντέρου σας 

 καρδιακή λοίμωξη (βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα) 

 πρόσφατη αιμορραγία του εγκεφάλου σας (αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό   
επεισόδιο) 

 πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση, μη ελεγχόμενη μέσω ιατρικής θεραπείας

 πρόσφατη επέμβαση στον εγκέφαλο, τη σπονδυλική στήλη ή το μάτι σας 

- σοβαρή νεφρική νόσο ή εάν υποβάλλεσθε σε αιμοκάθαρση 

- πρόβλημα ήπατος ή ιστορικό ηπατικών προβλημάτων 

Ο γιατρός σας θα εξετάσει τη λειτουργία του ήπατός σας πριν λάβετε το ELIQUIS και 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή σε ασθενείς με σημάδια μεταβολής της ηπατικής 
λειτουργίας. 

-  είχατε έναν σωλήνα (καθετήρα) ή κάποια ένεση στη σπονδυλική σας στήλη (για 
αναισθησία ή για μείωση του πόνου), ο γιατρός σας θα σας πει να πάρετε το ELIQUIS 5 
ώρες ή και παραπάνω μετά από την αφαίρεση του καθετήρα. 

Παιδιά και έφηβοι 
Το ELIQUIS δεν συστήνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.  

Λήψη άλλων φαρμάκων 

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε 
πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με  συνταγή.  

Μερικά φάρμακα ενδέχεται να αυξήσουν τις επιδράσεις του ELIQUIS και μερικά άλλα 
ενδέχεται να μειώσουν τις επιδράσεις του. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να 
ακολουθήσετε θεραπεία με το ELIQUIS όταν λαμβάνετε αυτά τα φάρμακα και πόσο συχνά 
πρέπει να παρακολουθείστε. 

Τα παρακάτω φάρμακα ενδέχεται να αυξήσουν τις επιδράσεις του ELIQUIS και να αυξήσουν 
την πιθανότητα ανεπιθύμητης αιμορραγίας. 

- μερικά φάρμακα για μυκητιασικές λοιμώξεις (κετοκοναζόλη,κ.λπ.)  

- μερικά αντιϊκά φάρμακα για το HIV / AIDS (π.χ. ριτοναβίρη) 

- άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της πήξης του αίματος (π.χ.

ενοξαπαρίνη κ.λπ.)

- αντιφλεγμονώδη ή αναλγητικά φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη ή ναπροξένη) 

- φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή για καρδιακά προβλήματα (π.χ. 
διλτιαζέμη) 

Τα παρακάτω φάρμακα ενδέχεται να μειώσουν την ικανότητα του ELIQUIS να βοηθήσει 
στην πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα.  
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- φάρμακα για την πρόληψη της επιληψίας ή σπασμών (π.χ. φαινυτοΐνη,κ.λπ.) 

- St John’s Wort (ένα φυτικό συμπλήρωμα για την κατάθλιψη) 

- φάρμακα για τη θεραπεία της φυματίωσης ή άλλων λοιμώξεων (π.χ. ριφαμπικίνη) 

Λήψη του ELIQUIS με τροφή και ποτό

Το ELIQUIS μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Κύηση και θηλασμός 

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 
φάρμακο. 

Οι επιδράσεις του ELIQUIS στην εγκυμοσύνη και στο αγέννητο παιδί δεν είναι γνωστές. Δεν 
πρέπει να λάβετε το ELIQUIS εάν είστε έγκυος. Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας

εάν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε το ELIQUIS.

Δεν είναι γνωστό εάν το ELIQUIS απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν λάβετε αυτό το φάρμακο ενώ 
θηλάζετε. Θα σας συμβουλεύσουν είτε να σταματήσετε το θηλασμό είτε να σταματήσετε/ 
μην ξεκινήσετε να λαμβάνετε το ELIQUIS.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το ELIQUIS δεν έχει δείξει να επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του ELIQUIS 

Το δισκίο περιέχει λακτόζη (ένας τύπος σακχάρου). Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό 
σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν λάβετε 
αυτό το φάρμακο. 

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ELIQUIS 

Πάντοτε να παίρνετε το ELIQUIS αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν 
έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

Δόση 

Η συνηθισμένη δόση είναι ένα δισκίο δύο φορές ημερησίως, για παράδειγμα, ένα το πρωί 

και ένα το βράδυ. Προσπαθήστε να λαμβάνετε τα δισκία τις ίδιες ώρες κάθε ημέρα ώστε να 

θυμάστε να τα παίρνετε.

Πρέπει να λάβετε το πρώτο δισκίο 12 έως 24 ώρες μετά την επέμβασή σας. 

Καταπιείτε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό.

Πρέπει να λαμβάνετε ένα δισκίο δύο φορές ημερησίως, κάθε ημέρα, για όσο χρόνο ορίσει ο 
γιατρός σας ότι πρέπει να λαμβάνετε αυτή τη συνταγή.

Διάρκεια θεραπείας 
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Εάν υποβληθήκατε σε σημαντική επέμβαση ισχίου συνήθως θα λαμβάνετε τα δισκία για  
32 έως και 38 ημέρες.
Εάν υποβληθήκατε σε σημαντική επέμβαση γόνατου συνήθως θα λαμβάνετε τα δισκία για 
10 έως και 14 ημέρες.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ELIQUIS από την κανονική

Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν λάβετε μεγαλύτερη από τη συνταγογραφηθείσα 
δόση του ELIQUIS. Πάρτε μαζί σας τη συσκευασία του φαρμάκου ακόμα και εάν δεν έχουν 
μείνει δισκία.  

Εάν λάβετε μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη δόση ELIQUIS, ενδέχεται να έχετε αυξημένο 
κίνδυνο αιμορραγίας. Εάν προκύψει αιμορραγία, ενδέχεται να απαιτείται εγχείρηση ή 
μεταγγίσεις αίματος. 

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ELIQUIS

• Πάρτε το δισκίο αμέσως μόλις το θυμηθείτε και: 

• πάρτε το επόμενο δισκίο ELIQUIS τη συνηθισμένη ώρα 
• συνεχίστε κανονικά 

Εάν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να κάνετε ή εάν παραλείψετε περισσότερες από μία 
δόση, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το ELIQUIS 

Μη σταματήσετε να παίρνετε το ELIQUIS χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με το γιατρό σας, 
επειδή ο κίνδυνος ανάπτυξης θρόμβου στο αίμα θα μπορούσε να είναι υψηλότερος εάν 
διακόψετε τη θεραπεία πολύ νωρίς. 

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με  τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε το 
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.  

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το ELIQUIS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, 
αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 

Το ELIQUIS ενδέχεται να προκαλέσει αιμορραγία, η οποία μπορεί δυνητικά να είναι 
απειλητική για τη ζωή. Η αιμορραγία ενδέχεται να μην είναι προφανής και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αναιμία, (χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, που μπορεί να προκαλέσει 
κόπωση ή χλωμάδα).  

Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: 
- πολύ συχνή: επηρεάζει περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες 
- συχνή: επηρεάζει 1 έως 10 στους 100 χρήστες 
- όχι συχνή: επηρεάζει 1 έως 10 στους 1.000 χρήστες 
- σπάνια: επηρεάζει 1 έως 10 στους 10.000 χρήστες 
- πολύ σπάνια: επηρεάζει λιγότερο από 1 στους 10.000 χρήστες  
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Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 

- Αναιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει κόπωση ή χλωμάδα 
- Αιμορραγία, συμπεριλαμβανομένων των:   
 - αίμα στα ούρα (που κάνει τα ούρα ροζ ή κόκκινα)        
 - μώλωπες και οίδημα 
 - κολπική αιμορραγία 
- Ναυτία (αδιαθεσία)  

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 

- Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα σας (που μπορεί να επηρεάσει την πήξη του 
αίματος)  
- Αιμορραγία, συμπεριλαμβανομένων των:  

- αιμορραγία που προκύπτει μετά την επέμβασή σας, συμπεριλαμβανομένων των 
μωλώπων και του οιδήματος, διαρροή αίματος ή υγρού από το χειρουργικό 
τραύμα/τομή (έκκριση από τραύμα) 
- αιμορραγία στο στομάχι σας, το έντερο ή αίμα στα κόπρανα 

 - αίμα στα ούρα που ανιχνεύεται στις εργαστηριακές εξετάσεις 
- αιμορραγία από τη μύτη σας  

- Χαμηλή αρτηριακή πίεση, η οποία σας φέρνει τάση λιποθυμίας, ή έχετε αυξημένο καρδιακό 
ρυθμό. 
- Οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν: 
                 - μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία  
                 - αύξηση σε μερικά ηπατικά ένζυμα  
                 - αύξηση της χολερυθρίνης, ένα προϊόν διάσπασης των ερυθρών αιμοσφαιρίων που 

μπορεί να προκαλέσει τον κίτρινο χρωματισμό του δέρματος και των ματιών. 

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες 

- Αλλεργικές αντιδράσεις (υπερευαισθησία), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν: οίδημα 
στο πρόσωπο, τα χείλη, το στόμα, τη γλώσσα και/ή το λαιμό και δυσκολία στην αναπνοή. 
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας άμεσα εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από αυτά τα 
συμπτώματα. 

- Αιμορραγία: 
 - μέσα σε έναν μυ  
 - στα μάτια σας 
 - από τα ούλα σας και αίμα στα σίελα όταν βήχετε 

- από τον ορθό σας 

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ELIQUIS

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 

Να μην χρησιμοποιείτε το ELIQUIS μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί 
και στη κυψέλη μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η  τελευταία ημέρα του μήνα που 
αναφέρεται. 

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το φάρμακο αυτό. 
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Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.  
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια.  Αυτά 
τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τι περιέχει το ELIQUIS 

- Η δραστική ουσία είναι το apixaban. Κάθε δισκίο περιέχει 2,5  mg apixaban.
- Τα άλλα συστατικά είναι:  

- Πυρήνας του δισκίου: λακτόζη άνυδρη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, καρμελλόζη 
νατριούχος διασταυρούμενη, νάτριο λαουρυλοθειικό, μαγνήσιο στεατικό 
(E470b).

- Επικάλυψη λεπτού υμενίου: λακτόζη μονοϋδρική, υπρομελλόζη (E464), τιτανίου 
διοξείδιο (E171), τριακετίνη, σιδήρου οξείδιο οξείδιο (E172). 

Εμφάνιση του ELIQUIS και περιεχόμενο της συσκευασίας 

Τα επικαλυμμένα με υμένιο δισκία είναι κίτρινα, στρογγυλά και με τη σήμανση «893» στη 
μία πλευρά και «2½» στην άλλη πλευρά. 

Διατίθενται σε κυψέλες σε συσκευασίες των 10, 20 και 60 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο 
δισκίων.  

Κυψέλες μιας δόσης σε συσκευασίες των 60 και των 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο 
δισκίων για διανομή σε νοσοκομεία είναι επίσης διαθέσιμα. Μπορεί να μην κυκλοφορούν 
όλες οι συσκευασίες. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Ηνωμένο Βασίλειο 

Παρασκευαστής

Bristol-Myers Squibb S.R.L
Contrada Fontana del Ceraso
03012 Anagni, Frosinone
Ιταλία 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

België/Belgique/Belgien
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Luxembourg/Luxemburg
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
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България 
BRISTOL-MYERS SQUIBB

GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Teл.: + 359 800 12 400 

Magyarország
BRISTOL-MYERS SQUIBB

GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark
BRISTOL-MYERS SQUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland
BRISTOL-MYERS SQUIBB BV
Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland
BRISTOL-MYERS SQUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06
>

Norge
BRISTOL-MYERS SQUIBB BV
Tel: + 31 34 857 42 22

Eesti
BRISTOL-MYERS SQUIBB

GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel: + 372 6827 400

Österreich
BRISTOL-MYERS SQUIBB GESMBH
Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ: + 30 210 6074300 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Tel.: + 48 22 5796666

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.
Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA

PORTUGUESA, S.A.
Tel: + 351 21 440 70 00

France
BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL

Tél: + 33 (0)810 410 500

România
B

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS

LTD

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija
BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O.
Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland
VISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika
BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O.
Tel: + 421 2 59298411

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland
OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος 
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ:  + 357 800 92666 

Sverige
BRISTOL-MYERS SQUIBB AB
Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija
BRISTOL-MYERS SQUIBB

GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS

LTD

Tel: + 44 (0800) 731 1736
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Lietuva
BRISTOL-MYERS SQUIBB

GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.
Tel: + 370 5 2790 762

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ}. 

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu/.
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