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אנוקספרין הזרקת
pa'rin)- a nox(ee כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 אתה, אנוקספרין כגון' דם מדלל' נטילת בזמן השדרה בעמוד ניקור או השדרה עמוד או אפידורלית הרדמה לך יש אם
 אם שלך לרופא ספר. משותק להיות לך לגרום שעלול סביבך או השדרה בעמוד דם קריש להיווצרות בסיכון נמצא
 נוגדות תרופות או אספירין), אגרילין( אנגרלייד), קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' אחרים קרישה נוגדי נוטל אתה
פרסנטיןPlavix(, dipyridamol)( clopidogrel ), פלטל(cilostazol ), נפרוקסן, איבופרופן( סטרואידיות לא דלקת

,eptifibatide )Integrilin(, prasugrel )Effient(, sulfinpyrazone )Anturane(, ticlopidine )Ticlid( ,(ו

.tirofiban )Aggrastat(-

, ברגליים שיתוק או חולשה, עקצוץ, תחושה חוסר: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
.שלך המעיים או השתן   שלפוחית על שליטה ואיבוד

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור. אנוקספרין בנטילת הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ניתוח או ברך החלפת, ירך מפרק החלפת שעוברים או שינה במצב שנמצאים בחולים ברגל דם קרישי למניעת משמש.
 בשילוב גם משמש הוא. לב והתקפי) בחזה כאבים( אנגינה של סיבוכים למנוע כדי אספירין עם בשילוב משמש הוא. קיבה
 עובד זה. נמוך מולקולרי במשקל הפרינים הנקראת תרופות בקבוצת הוא אנוקספארין. ברגל דם בקרישי לטיפול וורפרין עם
Enoxaparin לקרישים הגורמים חומרים של היווצרות עצירת ידי על

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 פעמיים כלל בדרך ניתן זה. שלך לשריר לא אך) עורית תת( לעור מתחת ממש להזרקה במזרק כזריקה מגיע אנוקספארין
 ימים14  עד10  במשך בה תשתמש מכן ולאחר החולים בבית שאתה בזמן בתרופה להשתמש תתחיל הנראה ככל. ביום
 שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. הכל בסך
 יותר קרובות לעתים אותו להזריק או ממנו פחות או יותר להזריק אין. ההוראות לפי בדיוק-enoxaparin ב השתמש. מבין
.שלך הרופא שרשם ממה
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.שלך הרופא עם לדבר מבלי אנוקספרין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם-enoxaparin ב להשתמש המשך

. הזריקה את לך יתן אחר שמישהו סידורים שייעשו או הזריקה את לעצמך לתת איך אותך ילמד שלך הבריאות שירותי ספק
. הזריקה את נותן שאתה פעם בכל הבטן של אחר באזור להשתמש חייב אתה. הקיבה באזור כלל בדרך מוזרק אנוקספארין

 לזריקה תרופה מספיק יש מזרק בכל. שלך הבריאות שירותי ספק את שאל, הזריקה את לתת היכן לגבי שאלות לך יש אם
 להשליך כיצד לך יגידו שלך הבריאות שירותי ספק או הרוקח, הרופא. אחת מפעם יותר ובמחט במזרק להשתמש אין. אחת

.ילדים של ידם מהישג ומחטים מזרקים הרחיקו. מקרית פציעה למנוע כדי משומשים ומזרקים מחטים

:הבאות ההוראות את בצע, אנוקספרין להזריק כדי
.הזריקה את תתנו שבו העור אזור ואת הידיים את שטפו1.

.חיוורת צהובה או צבע וחסרת שקופה שהתרופה לוודא כדי המזרק על הסתכלו2.

 לך אומר שלך הרופא כן אם אלא, הזריקה מתן לפני מהמזרק תרופה או אוויר תדחף אל. מהמחט הפקק את הסר3.
.זאת לעשות

 המזרק בוכנת על מטה כלפי לחץ מכן ולאחר העור לתוך המחט כל את דחוף. והאגודל האצבע בין עור קפל וצבטו שכבו4.
.הזריקה לאחר האתר את תשפשף אל. הזריקה את נותן שאתה הזמן כל העור את החזק. התרופה את להזריק כדי

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אנוקספרין נטילת לפני
.חזיר מוצרי או אחרת תרופה כל, הפרין, לאנוקספרין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 אזהרה בסעיף המפורטות אלו במיוחד, נוטל אתה מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
.וויטמינים חשובה

, מוחי שבץ, שלך בלב זיהום, כליות ממחלת סבלת או לך יש ואם מלאכותי לב מסתם לך יש אם שלך לרופא ספר
.נמוכה טסיות ספירת או כיבים, דימום הפרעת

, אנוקספרין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

.אנוקספרין נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את הזריק
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול אנוקספארין
:חולף לא או

קיבה קלקול

חום

ההזרקה באתר צריבה או גירוי

 התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים מאלה או הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
:שלך לרופא מיד

חריגות חבורות או דימום

מדממת או שחורה צואה

בשתן דם

נפוחות רגליים או/ו קרסוליים

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת המזרקים את אחסן. ילדים של ידם מהישג התרופה את הרחק
.חלקיקים מכיל או כהה הנוזל אם או דולף הוא אם במזרק להשתמש אין). האמבטיה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה
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?אחר מידע לדעת צריך

 אחר לעקוב כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.שלך-enoxaparin ב הטיפול

 הימנע. נפצע או נחתך אתה אם לדמם שתפסיק עד מהרגיל רב זמן לקחת עשוי ולכן דם קרישת מונע אנוקספארין
.חריג דימום אם שלך לרופא התקשר. לפציעה לגרום גבוה סיכון בהן שיש מפעילויות

.חוזר למילוי ניתן אינו כנראה שלך המרשם. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®לובנוקס

15/07/2018-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד

/a601210.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

