
a601210.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

Enoxaparinحقن
)rin) pa a nox ee'كـ تنطق

هام:تحذير

مثل  "الدممخفف "تناول أثناء الفقري العمود في ثقب أو الفقري العمود في تخدير أو الجافية فوق تخدير لديك كان إذا

أخبر بالشلل. إصابتك إلى يؤدي قد مما حوله أو الفقري العمود في دموية جلطة تكوين لخطر معرض فأنت اإلينوكسابارين ،

أو األسبرين  ، )أجريلين(أناغريليد  ، )كومادين(الوارفارين مثل  )الدممميعات (األخرى التخثر مضادات تتناول كنت إذا طبيبك

 ، )بالفيكس(كلوبيدوجريل  ، )بليتال(سيلوستازول  ، )نابروكسينإيبوبروفين ، (لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير

 ، )تيكليد(تيكلوبيدين  ، )أنتوران(سلفينبيرازون  ، )إيفينت(براسوغريل  ، )إنتجريلين(إبتيفيبان  ، )بيرسينتين(ديبيريدامول

.)أغراستات(وتيروفيبان

السيطرة وفقدان شلل ، أو الساق في وضعف وخز ، خدر ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

أمعائك.أو مثانتك على

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء اإلينوكسابارين. تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

مفصل الستبدال يخضعون الذين أو الفراش في يستريحون الذين المرضى في الساق في الدم تجلط لمنع  Enoxaparinيستخدم

والنوبات  )الصدرألم (الصدرية الذبحة مضاعفات من للوقاية األسبرين مع استخدامه يتم المعدة. جراحة أو الركبة استبدال أو الورك

الهيبارين تسمى األدوية من فئة إلى  Enoxaparinينتمي الساق. في الدم جلطات لعالج الوارفارين مع يستخدم أنه كما القلبية.

الجلطات.تسبب التي المواد تكون وقف طريق عن يعمل وهو الجزيئي. الوزن منخفض

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مرتين إعطاؤه يتم ما عادة عضالتك. في ليس ولكن  )الجلدتحت (الجلد تحت مباشرة حقنها يتم حقنة في كحقنة  Enoxaparinيأتي

اتبع يوماً. 14 إلى 10 من تتراوح لمدة تستخدمه ثم المستشفى في وجودك أثناء الدواء استخدام في تبدأ أن المحتمل من اليوم. في

استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

enoxaparin  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تحقن أو منه أقل أو أكثر تحقن ال للتوجيهات. وفقاً تماما
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طبيبك.إلى التحدث دون  enoxaparinتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  enoxaparinاستخدام في استمر

عادة اللقطة. لمنحك آخر لشخص الترتيبات إجراء سيتم أو لنفسك اللقطة إعطاء كيفية بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيعلمك

إذا الحقنة. فيها تعطي مرة كل في المعدة من مختلفة منطقة استخدام عليك يجب المعدة. منطقة في  Enoxaparinحقن يتم ما

الدواء من يكفي ما على تحتوي حقنة كل بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم فاسأل اللقطة ، إعطاء مكان حول أسئلة لديك كانت

من التخلص بكيفية الصحية الرعاية مقدم أو الصيدلي أو طبيبك سيخبرك مرة. من أكثر واإلبرة المحقنة تستخدم ال واحدة. لجرعة

األطفال.متناول عن بعيداً واإلبر المحاقن احفظ العرضية. اإلصابة لتجنب المستخدمة والمحاقن اإلبر

التالية:التعليمات اتبع  ، enoxaparinلحقن

الحقنة.فيها ستعطي التي الجلد ومنطقة يديك اغسل 1.

باهت.أصفر أو اللون وعديم واضح الدواء أن من للتأكد المحقنة إلى انظر 2.

الخاص الصحية الرعاية مقدم يخبرك لم ما الحقنة إعطاء قبل المحقنة خارج دواء أو هواء أي تدفع ال اإلبرة. عن الغطاء انزع 3.

بذلك.بك

المحقنة مكبس على ألسفل اضغط ثم الجلد في بالكامل اإلبرة ادفع وإبهامك. إصبعك بين الجلد ثنية على واضغط استلق 4ِ.

الحقنة.إعطاء بعد الموقع تفرك ال الحقنة. فيه تعطي الذي الوقت طوال الجلد امسك الدواء. لحقن

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

اإلينوكسابارين ،تناول قبل

لحم منتجات أو أخرى أدوية أي أو الهيبارين أو اإلينوكسابارين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

الخنزير.

المهم التحذير قسم في المدرجة تلك خاصة تتناولها ، التي الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

والفيتامينات.

قلبك ، في عدوى أو الكلى ، في بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت وإذا اصطناعي قلب صمام لديك كان إذا طبيبك أخبر

الدموية.الصفائح عدد انخفاض أو قرح ، أو نزيف ، اضطراب أو دماغية ، سكتة أو

فاتصل اإلينوكسابارين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

اإلينوكسابارين.

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة احقن

الفائتة.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال المعتاد. الجرعات

a601210.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/2



Information.  Drug Injection: MedlinePlus Enoxaparinالدواءمعلومات  MedlinePlusمساء4:39ً 14 ، /22/4

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثار  Enoxaparinيسبب قد

تختفي:

مضطربهمعده

حمُى

الحقنموقع في حرق أو تهيج

على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا
الفور:

عاديةغير كدمات أو نزيف

دمويأو أسود براز

البولفي دم

القدمينأو   /والكاحلين تورم

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة في المحاقن بتخزين قم األطفال. متناول عن بعيداً الدواء هذا احفظ

جزيئات.على يحتوي أو داكناً السائل كان إذا أو تسربت إذا المحقنة تستخدم ال . )الحمامفي

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني
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أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

باألنوكسابارين.عالجك لمراقبة المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

أو جرُحت إذا النزيف عن تتوقف حتى المعتاد من أطول وقتاً األمر يستغرق قد لذلك التجلط ، من الدم  Enoxaparinيمنع

عادي.غير النزيف كان إذا بطبيبك اتصل اإلصابة. في للتسبب عالية مخاطر على تنطوي التي األنشطة تجنب أصيبت.

الملء.إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء
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