
એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશન માટેની તમારી 
સારવારને સમજવી
Lixiana®  (edoxaban) લખી આપવામાં આવી હોય તેવા દદદીઓ માટે

તમારી દવા સાથે આપવામાં આવેલ Lixiana પેકેજ સાથેની પત્રિકા વાંચવામાં આવે તે મહતવપૂર્ણ છે.

તૈયાર કયાયા તારીખ: ડિસેમ્બર 2020 | EDX/20/1073

જો તમને કોઈ આિઅસરો થાય તો તમારા િૉક્ટર, ફામાયાસસસ્ટ અથવા નસયાને જણાવો. જેમાં આ પેકેજની પત્રિકા પર 
સૂત્િ્બદ્ધ ન હોય તેવી કોઈ પણ શક્ય આિઅસરોનો સમાવેશ થાય છે. તમે યલો કાિ્ડ  સકીમ મારફતે આિઅસરો અંગે 
https://yellowcard.mhra.gov.uk/ પર સીધી જાણ પણ કરી શકો છો. આિઅસરો ત્વશે જાણ કરીને તમે આ 
દવાની સલામતી અંગે વધુ માહહતી પૂરી પાિવામાં મદદ કરી શકો છો.
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નોનવાલવ્ુલર એડરિયલ ડફસરિલેશન સાથે સંકળાયેલ સરિોકના જોખમ સામે રક્ષણમાં તમને મદદ મળે તે મા્ટ ેતમને 
Lixiana® (edoxaban) લખી આપવામાં આવી છે. તમને નોનવાલવ્ુલર એડરિયલ ડફસરિલેશન હોવાનું નવું જ 
હનદાન થ્ું હોય અથવા તમે અનય કોઈ દવા ્બદલીને Lixiana® શરૂ કરી રહ્ા હો તો કદાિ તમને તમારી સારવાર 
અંગે પ્રશ્ો હશ.ે

આ પુસસતકા તમારી સસથત્ત અંગે વયાવહાડરક માહહતી પૂરી પાિ ેછે અને Lixiana® ત્વશે તમને જો કોઈ પ્રશ્ો હોય તો 
તેનો જવા્બ આપવાનું લક્ય ધરાવે છે.

જો તમે વધુ માહહતી મેળવવા માગતા હો તો તમારે એ સુહનશ્ચિત કરવું જોઈએ કે તમારી ગોળીઓના પેક સાથે 
આવતી પત્રિકા તમે વાંિી હોય.

આ પુસસતકા ઉપયોગી માહહતી પૂરી પાિવા મા્ટ ેતૈયાર કરવામાં આવી છે, પરંતુ તમારા િૉક્ટરની સલાહને ્બદલે તેનો 
ઉપયોગ થાય તેવા હેતુસર નથી. જો તમને તમારા સવાસ્થય અથવા દવા અંગે કોઈ ચિંતાઓ અથવા પ્રશ્ો હોય તો 
પૂછવા મા્ટ ેતમારા િૉક્ટર સૌથી શ્ેષ્ઠ વયસકત છે.

આડઅસરો અંગે જાર કરવી

જો તમને કોઈ આિઅસરો થાય તો તમારા િૉક્ટર, નસયા અથવા ફામાયાસસસ્ટને જણાવો. જેમાં આ પેકેજની પત્રિકા પર 
સૂત્િ્બદ્ધ ન હોય તેવી કોઈ પણ શક્ય આિઅસરોનો સમાવેશ થાય છે. તમે યલો કાિ્ડ  સકીમ મારફતે આિઅસરો અંગે 
yellowcard.mhra.gov.uk પર સીધી જાણ પણ કરી શકો છો. આિઅસરો ત્વશે જાણ કરીને તમે આ દવાની 
સલામતી અંગે વધુ માહહતી પૂરી પાિવામાં મદદ કરી શકો છો.

Lixiana®

દ્ારા સારવાર શરૂ કરવી



જયારે તમને એડરિયલ ડફસરિલેશન હોય તયારે તમારં હૃદય ઝિપથી અને અહનયત્મત રીતે ધ્બકે છે (તમને પહેલી વાર લક્ષણો જણાયા 
હોય તયારે તમે તેની નોંધ લીધી હશે).

ઊંિા બલિ પ્રેશર સહહત હૃદયની અનય સસથત્તઓ ધરાવતા લોકોમાં એડરિયલ ડફસરિલેશન હોવું સામાનય છે અને ક્યારેક તે િાયાસ્બ્ટીસ 
અથવા દમ જેવી અનય સસથત્તઓ સાથે સંકળાયેલ હોય છે. જોકે, ઘણીવાર તે રમતવીરો, તંદરુસત લોકોને અસર કરે છે અને કારણ 
અજ્ાત હોઈ શકે છે.

્ુકેમાં આશરે 800,000 લોકો એડરિયલ ડફસરિલેશન ધરાવે છે. તે કોઈ પણ ઉંમરની પુખત વયસકતઓમાં થાય છે પરંતુ વૃદ્ધ વયસકતઓમાં 
તેનું પ્રમાણ વધુ સામાનય છે. 75 વરયાથી વધુ ઉંમર ધરાવતા આશરે 10% લોકો અસરગ્રસત છે.
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નોનવાલવ્ુલર એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશન એટલે શું?

મારિ તમારી જાર માટે:

એડરિયલ ડફસરિલેશનના ્બે પ્રકાર છે, જેને અંગે તમે વાતો થતી સાંભળી હોઈ શકે:

1) વાલવ્ુલર એડરિયલ ડફસરિલેશન − જયારે સંત્ધવા રોગને લીધે હૃદયનો વાલવ સખત અને સાંકિો થઈ જાય

2) નોનવાલવ્ુલર એડરિયલ ડફસરિલેશન, NVAF જેવા ્બીજા નામથી પણ ઓળખાય છે − AF નો સૌથી સામાનય પ્રકાર જે 
સંત્ધવા રોગ સાથે સંકળાયેલ નથી



એક સામાનય રીતે ધબકતું હૃદય

સમગ્ર શરીરમાં લોહીનો પ્રવાહ હનયત્મત રીતે જાળવી 
રાખવા મા્ટ ેહૃદયના ખંિો સરળતાથી અને હનયત્મત 

રીતે સંકોિાય છે.

એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશન ધરાવતું હૃદય

તમારા હૃદયના ઉપલા ખંિો ઝિપથી પરંતુ આંસશક 
રીતે સંકોિાય છે, જે તમારા હૃદયમાંથી વહેતા લોહીના 

પ્રવાહમાં ત્વક્ષેપ ઊભો કરે છે.

એડરિયલ ડફસરિલેશનમાં તમારા હૃદયના 
ધ્બકારાની લય ઝિપી ્બની શકે અથવા 
અહનયત્મત હોવાનો અનુભવ થઈ શકે

એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશનને લીધે થતા
 હૃદયના અત્નયત્મત ધબકારાનો
 ઇલેક્રિોકારડડિયોગ્ામ (ઇસીજી)

સાઇનસ નોિ

જમણં કણયાક

જમણં ક્ષેપક

હૃદયના સામાનય, લયબદ્ધ ધબકારાનો 
ઇલેક્રિોકારડડિયોગ્ામ (ઇસીજી)

હૃદયની સામાનય લય દરત્મયાન તમારા 
હૃદયના ધ્બકારાનો દર ત્મહન્ટ ે60–100 

ધ્બકારાની વચિે હોઈ શકે છે

જમણં કણયાક

જમણં ક્ષેપક

િાબું ક્ષેપક િાબું ક્ષેપક

િાબું કણયાક િાબું કણયાક
સાઇનસ નોિ (હૃદયના ધ્બકારાની 
શરૂઆત કરતા ઇલેકરિીકલ સંકેતો 
પૂરા પાિ ેછે)
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નોનવાલવ્ુલર એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશન એટલે શું?



એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશન હોય તો તમને કેવો 
અનુભવ થઈ શકે છે?

એડરિયલ ડફસરિલેશન જુદા જુદા લોકોમાં અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે.

તમને નીચે મુજબનો અનુભવ થઈ શકે:

•  તમારં હૃદય ખૂ્બ ઝિપથી ધ્બકે અથવા ફફિા્ટ કરે (‘પાસલપ્ટશેનસ’ કહેવામાં આવે છે)

•  તમે હૃદય ધ્બકવાનો અનુભવ દેખીતી રીતે કરી શકો (જયારે તમે અગાઉ તેની ક્યારેય નોંધ ન લીધી હોય)

•  છાતીમાં દખુાવો, દ્બાણ અથવા અસવસથતા

•  પે્ટની નીિેના ભાગમાં દખુાવો

•  હાંફ િઢવો

•  િક્કર આવવા

•  થાક લાગવો અથવા ઊજાયાનો અભાવ લાગવો

•  કે તમે કસરત ન કરી શકો

અથવા તમે આમાંના કોઈ પર લક્ષરો ન અનુભવો.
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શું તમે જારો છો કે એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશનને કારરે 
તમને સ્રિોક આવવાનું જોખમ વધી જાય છે?

એડરિયલ ડફસરિલેશનને લીધે તમારા હૃદયમાંથી પસાર થતો લોહીનો અહનયત્મત પ્રવાહ લોહીના ગઠ્ા ્બનવાની શક્યતા વધારે છે. 
જે તમને સરિોક લાગવાનું જોખમ વધારે છે. સરિોક એક ગંભીર ત્બી્બી સસથત્ત છે, મગજના કોઈ ભાગમાં લોહીનો પૂરવઠો મળતો 
્બંધ થઈ જાય તયારે આ સસથત્ત સજાયાય છે.

સરિોક આવયા પછી ્બિી જનારા લોકો તેમના મગજમાં ઈજાને કારણે લાં્બા ગાળાની સમસયાઓનો અનુભવ કરી શકે છે. જેને 
કારણે તેમની હનયત્મત પ્રવૃત્તઓમાં સાથીદાર અથવા સંભાળકતાયા તરફથી મદદ લેવાની તેમને જરૂર પિી શકે છે.

જોખમી ગઠ્ા અને સ્રિોક આવવાનું તમારું  જોખમ ઘટાડવામાં મદદ મળે તે માટે તમારા ડૉક્ટરે તમને Lixiana® લખી 
આપી છે.
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જેને લીધે મગજના તે ભાગ સુધી લોહી (અને ઑકક્સજન) પહોંચી શકતું નથી અને સ્રિોક આવે છે.
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શું તમે જારો છો કે એટ્રિયલ ટ્િબ્રિલેશનને કારરે 
તમને સ્રિોક આવવાનું જોખમ વધી જાય છે?

ક્યારેક આ ગઠ્ા તૂ્ટી જાય છે અને 
લોહીના પ્રવાહના માધયમથી શરીરના 

અનય ભાગો સુધી પહોંિે છે.

જો આ ગઠ્ો મગજમાં લોહી પૂરં પાિતી 
રકતવાહહનીમાં ફસાઈ જાય તો, તે અવરોધ 

ઊભો કરી શકે છે.

લોહીના ગઠ્ાથી સ્રિોક કેવી રીતે થઈ શકે તે અહીં દશા્ણવવામાં આવેલ છે:

એડરિયલ ડફસરિલેશનમાં હૃદયના ખંિમાં 
લોહીના ગઠ્ા ્બની શકે છે.



આગામી થોિા પાનાં પર તમે હનવારણ મા્ટનેા સૂિનો તેમજ Lixiana® લેવા અંગેની માહહતી જોઈ શકશો, જે સરિોક 
અ્ટકાવવામાં મદદ મળે તે મા્ટ ેતૈયાર કરવામાં આવેલ છે. સવાસ્થયપ્રદ જીવનશૈલી જાળવી રાખવાથી પણ તમને 
સરિોક લાગવાનું જોખમ ઓછંુ
કરવામાં મદદ મળે છે.

સરિોક અંગેના કે્ટલાક જોખમના પડર્બળો છે જેને તમે ્બદલી શકતા નથી, જેમ કે તમારી ઉંમર, ચલંગ અને હાલની 
કોઈ ત્બી્બી સસથત્તઓ. પરંતુ આપણે ્બધા રોજ કરતા હોઈએ તેવી અમૂક ્બા્બતો ધયાનમાં રાખીને અને આ 
્બા્બતોને થોિી અલગ કરીને તમે સરિોક મા્ટનેું તમારં જોખમ તમે ઘ્ટાિી શકો છો.

દરરોજ Lixiana® લેવાથી અને જીવનશૈલીમાં િેરિાર કરવાથી તમને રહેલ સ્રિોકનું જોખમ ઓછુું  કરવામાં 
મદદ મળી શકે છે.

9

શું તમે તમને રહેલ સ્રિોક થવાનું 
જોખમ ઘટાડી શકો છો?
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જો તમે ધૂમ્રપાન કરતા હો તો તેને
 છોડી દેવું એ એક સારો ત્વચાર છે

ધૂમ્રપાન છોિવામાં મદદ મા્ટ ેતમારા િૉક્ટરને પૂછો. 
તમારે નીિેના કારણોસર ધૂમ્રપાન છોિવું જોઈએ:

• તેનાથી તમારી ધમનીઓમાં ‘છારી ્બાઝી જાય’ છે
 જે લોહીનો ગઠ્ો થવાની સંભાવના વધારી દે છે

• તેનાથી તમને ઊંચું બલિ પ્રેશર થાય
તેવી સંભાવના વધી જાય છે અને

તે સરિોકના જોખમનું એક મો્ંુટ પડર્બળ છે

આલકોહોલ દરરોજ ન પીશો
તમારં સેવન સલામત મયાયાદાઓમાં રાખો. 

તેનું કારણ નીિે મુજ્બ છે:

• ખૂ્બ વધારે આલકોહોલ પીવાથી તમારં બલિ 
પ્રેશર ઝિપથી વધી શકે છે, જે સરિોક મા્ટનેા 

જોખમનું મો્ંુટ પડર્બળ છે

ધૂમ્રપાન છોડી દો અને આલકોહોલનું સેવન જવાબદારીપૂવ્ણક કરો

શું તમે તમને રહેલ સ્રિોક થવાનું 
જોખમ ઘટાડી શકો છો?
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સ્વાસ્્થયપ્રદ ખોરાક લો
• દરરોજ ઓછામાં ઓછી પાંચ વાર િળો અને શાકભાજી ખાવ

• અઠવાટ્ડયામાં કેટલીકવાર તૈલી માછલીઓ પસંદ કરો, 
જેવી કે, સામન અને મૅકરલ

• તમારા ખોરાકમાં પુષકળ રેસાનો સમાવેશ કરો
(જેવા કે આખું અનાજ, કઠોળ, વ્ટાણા અને નટસ)

• વધુ ચરબી ધરાવતો ખોરાક અને સંતૃપત ચરબી લેવાનું ટાળો. 
સંતૃપત િર્બી તમારા શરીરમાં ‘ખરા્બ’ કોલેસરિોલના પ્રમાણમાં વધારો 
કરી શકે છે, જેને લીધે તમારી ધમનીઓમાં ‘છારી ્બાઝી જાય’ છે અને 

લોહીનો ગઠ્ો થવાના તમારા જોખમમાં વધારો થાય છે

• તમારા ખોરાકમાં મીઠાનું પ્રમાર ઓછુું  કરો કારણ કે વધુ પ્રમાણમાં 
મીઠંુ તમારં બલિ પ્રેશર વધારી શકે છે, જે સરિોક મા્ટ ેજોખમનું મો્ંુટ 

પડર્બળ છે. તેના ્બદલે તમે તમારા ખોરાકમાં સવાદ ઉમેરવા મા્ટ ેહ્બયા અને 
મસાલા અથવા થોિો લીંબુનો રસ ઉમેરી શકો

સટ્રિય બનો
ત્નયત્મત કસરત કરો, જેથી તમારં બલિ પ્રેશર નીચું રહે, 
તમારા શરીરમાં િર્બીના સતરો સંતુત્લત રાખવામાં મદદ 

મળી રહે, લોહીમાં રહેલ ગ્ુકોઝનું હનયંરિણ કરવાની તમારી 
શસકતમાં વધારો થાય અને તમને વજન ઓછંુ કરવામાં મદદ 

મળી રહે

• વધુ પિતું વજન હોવાને લીધે તમને ઊંચું બલિ પ્રેશર, 
હૃદયને લગતા રોગો અને િાયાસ્બ્ટીસ થવાની શક્યતાઓ 
વધી જાય છે; આ તમામ રોગો તમને સરિોક આવવાના 

જોખમમાં વધારો કરી શકે છે

શું તમે તમને રહેલ સ્રિોક થવાનું 
જોખમ ઘટાડી શકો છો?



Lixiana® “લોહી પાતળું કરવા મા્ટનેી દવા” છે. તેનો અથયા એ થાય કે તે તમારા લોહીની 
ગંઠાઈ જવાની ક્ષમતા ઘ્ટાિ ેછે (તમારા લોહીને પાતળું કરે છે), જે લોહીના જોખમી ગઠ્ા થતા 
અ્ટકાવવામાં તમને મદદ કરે છે અને જે હાલમાં જે લોહીના ગઠ્ા છે તેની સારવાર કરે છે.

Lixiana® લોહી ગંઠાઈ જવાની પ્રડરિયામાં મહતવપૂણયા ભૂત્મકા ભજવતા તમારા લોહીમાં રહેલ 
“પડર્બળ Xa” તરીકે ઓળખાતા ઘ્ટકને અવરોધવાનું કાયયા કરે છે.

12

Lixiana® કઈ રીતે કામ કરે છે?
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તમારે Lixiana® કેવી રીતે લેવી જોઈએ?

દરરોજ એક જ સમયે ગોળી લેવાથી તે તમારા દૈહનક જીવનનો ભાગ ્બની જાય છે,  
જેનાથી તમને યાદ રાખવામાં મદદ મળે છે.

તમને દરરોજ એકવાર Lixiana® ની એક ગોળી લેવાનું કહેવામાં આવ્ું હોવું જોઈએ:

તમારે તમારા િૉક્ટર દ્ારા લખી 
આપવામાં આવેલ મારિા મુજ્બ 
તમારી ગોળીઓ લેવી જોઈએ.

આદશયા રીતે પાણી સાથે ગોળી 
ગળી જાવ.

Lixiana® ખોરાક સાથે કે 
ખોરાક ત્વના લઈ શકાય છે.
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તમે Lixiana® લેવાનું ભૂલી જાવ તો શું?

જો તમને એ જ ડદવસે યાદ આવી જાય તો: તાતકાત્લક ગોળી લઈ લો અને પછી તમારી હનયત્મત મારિા ્બીજા ડદવસે લો.

તમને ્બીજા ડદવસે કે તે પછી યાદ આવે તો: તમારી તે ડદવસની હનયત્મત મારિા લો. તમને લખી આપવામાં આવેલ મારિા ક્યારેય 
એક ડદવસમાં ્બે વાર લેશો નહીં. જે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્ું હોય ્બરા્બર તે રીતે જ ગોળીઓ લેવી ખૂ્બ મહતવની છે. ઊંિી 
મારિા અથવા તો મારિા અવારનવાર લેશો નહીં.

જો તમને તમારી સારવાર અંગે કોઈ પ્રશ્ો હોય તો તમારે તમારા ડૉક્ટર અથવા િામા્ણસસસ્ટ સાથે વાત કરવી જોઈએ.
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સંભત્વત આડઅસરો અંગે શું?

લોહી પાતળું કરવા મા્ટનેી ્બીજી દવાઓની જેમ જ Lixiana® તમારા લોહીને પાતળું કરવા મા્ટ ેઅને લોહીમાં ગઠ્ા થતા અ્ટકાવવા 
મા્ટ ેતૈયાર કરવામાં આવી છે. તેથી તે લો તયારે તમને લોહી નીકળવાનું જોખમ વધુ રહે્ું હોય છે.

જો તમને લોહી નીકળવાના નીચેનામાંથી કોઈ પર સચહ્ોનો અનુભવ થાય તો તાતકાસલક તમારા ડૉક્ટરને જરાવો:

•  િામિીની નીિે ઘસરકો પિવો અથવા લોહી નીકળવું

•  નાકમાંથી લોહી નીકળવું અથવા લોહી વહેતું ્બંધ થવામાં વાર લાગે તેવા કોઈ પણ કાપા

•  લાલ અથવા ઘા્ટા ્બદામી રંગનો પેશા્બ

•  ઉઘરસ ખાતી વખતે અથવા ઊલ્ટીમાં લોહી અથવા કોફીની સૂક્મ કણીઓ જેવી સામગ્રી નીકળવી

•  લાલ અથવા કાળા રંગનો મળ

•  પેઢામાંથી લોહી નીકળવું

•  લોહી નીકળવું જે તેની જાતે ્બંધ ન થતું હોય

•  અસામાનય રીતે વધુ માસસક આવવું અથવા યોહનમાગગેમાંથી અણધા્ુયા લોહી નીકળવું

લોહી નીકળવુ ંએ હુંમશેા દેખીતી બાબત હોતી નથી. જો તમ ેકોઈ આડઅસરો અનુભવો તો તમારા ડૉક્ટર અથવા િામા્ણસસસ્ટને 
જરાવો. એ બાબત મહતવપૂર્ણ છે કે પહેલાં તેમની સાથે વાત કયા્ણ ત્વના Lixiana® લેવાની બંધ ન કરવી જોઈએ.

પ્રત્તકૂળ અસરો અંગે વધુ માત્હતી માટે કૃપા કરીને પેકેજ સાથેની પત્રિકા જૂઓ.

બધી દવાઓની જેમ Lixiana® પર આડઅસરો કરી શકે છે, જોકે, બધા લોકોને તેનો અનુભવ થતો નથી.



એવી અનય કોઈ બાબત છે જે તમારે Lixiana® 
લેતી વખતે ધયાન પર લેવી જોઈએ?

દદદી સાવધાની કાડ્ડ

પેકમાં તમારી ગોળીઓની સાથે તમારા દ્ારા ભરવા મા્ટનેું એક દદદી સાવધાની કાિ્ડ  તમને 
જોવા મળશ.ે આ કાિ્ડ  તમારી સારવાર, તમારા િૉક્ટર અને ક્ટોક્ટીના સંપકકો અંગેની 
અગતયની માહહતી ધરાવે છે. તમારે તેને હંમેશા તમારી સાથે રાખવું જોઈએ અને કોઈ પણ 
ત્બી્બી સારવાર અથવા હસતક્ષેપ પહેલા તેને તમારા સવાસ્થય સંભાળકતાયા, ફામાયાસસસ્ટ, 
સજ્ડન અથવા િતે્ન્ટસ્ટને ્બતાવવું જોઈએ.

લોહી પાતળું કરવા મા્ટનેી તમામ દવાઓની જેમ Lixiana® લઈ રહ્ા હો તયારે 
લોહી નીકળવાનું જોખમ વધુ હોઈ શકે છે. પરંતુ તેને અ્ટકાવવા મા્ટ ેતમે કે્ટલીક 
સમજદારીપૂવયાકની સાવિેતીઓ રાખી શકો છો. આમાંના કે્ટલીક સાવિેતીઓની રૂપરેખા 
આગામી કે્ટલાક પાનાંઓમાં આપવામાં આવેલ છે. જો તમને હજુ પણ પ્રશ્ો હોય તો 
તમારા Lixiana® ના પેકેજની પત્રિકા જૂઓ અથવા તમારા િૉક્ટર સાથે વાત કરો.
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એવી અનય કોઈ બાબત છે જે તમારે Lixiana® 
લેતી વખતે ધયાન પર લેવી જોઈએ?

જો મારે મારા દાુંતના ડૉક્ટરને બતાવવું પડે તો શું?

દાંતની સારવાર શરૂ કરતા પહેલાં તમારા દાંતના િૉક્ટરને 
જણાવો કે તમે Lixiana® લઈ રહ્ા છો. દાંતને લગતી 
ઘણી પ્રડરિયાઓમાં કાપકૂપ કરવાની જરૂર હોતી નથી; 

આ ડકસસામાં લોહી નીકળવાનું જોખમ ઓછંુ છે. 
તમારા દાંતના િૉક્ટર નક્કી કરશે કે તેમણે કોઈ ત્વશેર 

સાવિેતીઓ રાખવાની જરૂર છે કે કેમ.

17

જો મને ઈજા થઈ હોય તો શુ?ં

જો તમને નાની ઈજાને લીધે લોહી નીકળે તો, સવચછ 
ડ્સેસંગનો ઉપયોગ કરીને તે જગયાને 5-10 ત્મહન્ટ સુધી સતત 

દ્બાવી રાખો.

જો તમે લોહી નીકળતું અ્ટકાવી ન શકો અથવા જો તમને 
મો્ટી ઈજા થઈ હોય તો તાતકાત્લક ત્બી્બી મદદ માગો.



એવી અનય કોઈ બાબત છે જે તમારે Lixiana® 
લેતી વખતે ધયાન પર લેવી જોઈએ?

18

જો મને લાગતું હોય કે હુું  ગભ્ણવતી છુું  તો શુ?ં

ગભાયાવસથાના શરૂઆતના અઠવાડિયાઓ દરત્મયાન મોં વા્ટ ેલેવામાં આવતી લોહી પાતળું 
કરવા મા્ટનેી દવાથી ગભયાસથ ્બાળકને નુકસાન થવાનું જોખમ હોઈ શકે છે. જો તમે ગભયાવતી 
હો અથવા સતનપાન કરાવતા હો તો Lixiana® લેવી પ્રત્ત્બંત્ધત છે. જો તમે ગભયા ધારણ કરી 
શકવાની ઉંમર ધરાવતી સ્તી હો અને તમને લાગે કે તમે ગભયાવતી છો અથવા ગભયાવતી ્બનવાનું 

આયોજન કરી રહ્ા હો તો તાતકાત્લક તમારા િૉક્ટરની સલાહ લો.

જો તમને કોઈ પ્રશ્ોના જવાબ ન મળ્ા હોય તો તમારી ગોળીઓ સાથેના પેકમાં આવતી Lixiana® 
દદદી માત્હતી પત્રિકા જૂઓ અથવા તમારા ડૉક્ટરનો સંપક્ડ  કરો.



Atrial Fibrillation Association

www.atrialfibrillation.org.uk

01789 867 502

Anticoagulation Europe (UK)

www.anticoagulationuk.org

020 8289 6875

Stroke Association

www.stroke.org.uk

0303 303 3100

Arrhythmia Alliance

www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

01789 867 501

Thrombosis UK (formerly Lifeblood: 
The Thrombosis Charity)

www.thrombosisuk.org

0300 772 9603

હજુ પર પ્રશ્ો છે?
માત્હતી અને સહાય માટેના અનય સ્તોતો:

19


