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Enoksaparin Enjeksiyonu
(ee nox a pa' rin) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Enoksaparin gibi bir "kan sulandırıcı" kullanırken epidural veya spinal anesteziniz varsa veya spinal 
ponksiyonunuz varsa, omurganızın içinde veya çevresinde felç olmanıza neden olabilecek bir kan pıhtısı 
oluşma riski vardır. Varfarin (Coumadin), anagrelid (Agrylin), aspirin veya nonsteroid antiinflamatuar 
ilaçlar (ibuprofen, naproksen), silostazol (Pletal), klopidogrel (Plavix) gibi başka antikoagülanlar ('kan 
sulandırıcı') kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. dipiridamol (Persantin), eptifibatid (Integrilin), 
prasugrel (Effient), sülfinpirazon (Anturane), tiklopidin (Ticlid) ve tirofiban (Aggrastat).

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: uyuşma, karıncalanma, bacak 

zayıflığı veya felç ve mesane veya bağırsaklarınız üzerindeki kontrol kaybı.

Enoksaparin alma riski hakkında doktorunuzla konuşun. Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Enoksaparin yatak istirahatinde olan veya kalça protezi, diz protezi veya mide ameliyatı olan hastalarda 
bacakta kan pıhtılarını önlemek için kullanılır. Anjina (göğüs ağrısı) ve kalp krizlerinden kaynaklanan 
komplikasyonları önlemek için aspirin ile birlikte kullanılır. Ayrıca bacaktaki kan pıhtılarını tedavi etmek için 
varfarin ile birlikte kullanılır. Enoksaparin, düşük moleküler ağırlıklı heparinler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Pıhtılara neden olan maddelerin oluşumunu durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Enoksaparin, derinin hemen altına (deri altı) enjekte edilecek bir şırıngada enjeksiyon olarak gelir, ancak kasınıza 
değil. Genellikle günde iki kez verilir. Muhtemelen ilacı hastanedeyken kullanmaya başlayacak ve ardından toplam 10 
ila 14 gün boyunca kullanacaksınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 
kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Enoksaparini tam olarak belirtildiği şekilde kullanın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az enjekte etmeyin veya daha sık enjekte etmeyin.
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Kendinizi iyi hissetseniz bile enoksaparin kullanmaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan enoksaparin almayı 

kesmeyin.

Sağlık uzmanınız size iğneyi nasıl yapacağınızı öğretecek veya başka birinin size iğne yapması için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. Enoksaparin genellikle mide bölgesine enjekte edilir. Her iğneyi yaptığınızda 
midenin farklı bir bölgesini kullanmalısınız. Aşıyı nerede yapacağınızla ilgili sorularınız varsa, sağlık uzmanınıza 
sorun. Her şırıngada bir atış için yeterli ilaç vardır. Şırınga ve iğneyi birden fazla kullanmayınız. Doktorunuz, 
eczacınız veya sağlık uzmanınız, kaza sonucu yaralanmaları önlemek için kullanılmış iğneleri ve şırıngaları nasıl 
atacağınızı size söyleyecektir. Şırıngaları ve iğneleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Enoksaparin enjekte etmek için şu talimatları izleyin:

1. Ellerinizi ve iğne yapacağınız deri bölgesini yıkayınız.

2. İlacın berrak ve renksiz veya açık sarı olduğundan emin olmak için şırıngaya bakın.

3. Kapağı iğneden çıkarın. Sağlık uzmanınız size söylemediği sürece, iğneyi yapmadan önce şırıngadan 
herhangi bir havayı veya ilacı dışarı itmeyin.

4. Uzanın ve parmağınızla başparmağınız arasında bir deri katını sıkıştırın. İğnenin tamamını deriye doğru itin 
ve ardından ilacı enjekte etmek için şırınga pistonuna bastırın. Atışı yaptığınız süre boyunca cilde tutun. 
İğneyi yaptıktan sonra bölgeyi ovalamayın.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Enoksaparin almadan önce,

enoksaparin, heparin, diğer ilaçlar veya domuz ürünlerine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, özellikle ÖNEMLİ UYARILAR 
bölümünde listelenen ilaçları ve vitaminleri söyleyiniz.

doktorunuza yapay kalp kapağınız olup olmadığını ve böbrek hastalığınız, kalbinizde bir enfeksiyon, felç, 
kanama bozukluğu, ülser veya düşük trombosit sayınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Enoksaparin 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye enoksaparin kullandığınızı 
söyleyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda enjekte edin. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
enjekte etmeyin.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Enoksaparin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

ateş

enjeksiyon yerinde tahriş veya yanma

Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenenlerden herhangi 
biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

olağandışı kanama veya morarma

siyah veya kanlı dışkı

idrarda kan

şişmiş ayak bilekleri ve/veya ayaklar

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Şırıngaları oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden 
uzakta (banyoda değil) saklayın. Sızıntı yapıyorsa veya sıvı koyuysa veya partikül içeriyorsa şırıngayı 
kullanmayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz enoksaparin tedavinizi izlemek için bazı 

laboratuvar testleri isteyecektir.

Enoksaparin kanın pıhtılaşmasını önler, bu nedenle kesilmeniz veya yaralanmanız durumunda kanamayı durdurmanız 

normalden daha uzun sürebilir. Yaralanma riski yüksek olan aktivitelerden kaçının. Kanama olağandışıysa doktorunuzu arayın.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.
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