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Еноксапарин инжекция
произнася се като (ee nox a pa' rin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако имате епидурална или спинална анестезия или спинална пункция, докато приемате „разредител на кръвта“ като 

еноксапарин, сте изложени на риск от образуване на кръвен съсирек във или около гръбначния ви стълб, което 

може да доведе до парализиране. Уведомете Вашия лекар, ако приемате други антикоагуланти („разредители на 

кръвта“), като варфарин (Coumadin), анагрелид (Agrylin), аспирин или нестероидни противовъзпалителни лекарства 

(ибупрофен, напроксен), цилостазол (Pletal), клопидогрел (Plavix), дипиридамол (Persantine), ептифибатид (Integrilin), 

прасугрел (Effient), сулфинпиразон (Anturane), тиклопидин (Ticlid) и тирофибан (Aggrastat).

Ако почувствате някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: изтръпване, изтръпване, слабост 

или парализа на краката и загуба на контрол над пикочния мехур или червата.

Говорете с Вашия лекар относно риска от приема на еноксапарин. Запазете всички срещи с Вашия лекар.

защо е предписано това лекарство?

Еноксапарин се използва за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци в крака при пациенти, които са на легло или 

на които им предстои смяна на тазобедрената става, смяна на коляното или операция на стомаха. Използва се в комбинация с 

аспирин за предотвратяване на усложнения от ангина (болка в гърдите) и инфаркти. Използва се и в комбинация с варфарин за 

лечение на кръвни съсиреци в крака. Еноксапаринът е в клас лекарства, наречени хепарини с ниско молекулно тегло. Действа, 

като спира образуването на вещества, които причиняват съсиреци.

как трябва да се използва това лекарство?

Еноксапарин се предлага като инжекция в спринцовка, която се инжектира точно под кожата (подкожно), но не и в мускула. 

Обикновено се дава два пъти на ден. Вероятно ще започнете да използвате лекарството, докато сте в болницата и след това ще го 

използвате за общо 10 до 14 дни. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте еноксапарин точно както е указано. Не инжектирайте повече 

или по-малко от него и не го инжектирайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.
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Продължете да използвате еноксапарин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на еноксапарин, без да говорите с Вашия 

лекар.

Вашият доставчик на здравни услуги ще ви научи как да си направите инжекцията или ще бъдат уредени някой друг да ви даде 

инжекцията. Еноксапарин обикновено се инжектира в областта на стомаха. Трябва да използвате различна област на стомаха 

всеки път, когато правите инжекция. Ако имате въпроси относно това къде да направите инжекцията, попитайте вашия 

доставчик на здравни услуги. Във всяка спринцовка има достатъчно лекарство за една инжекция. Не използвайте спринцовката и 

иглата повече от един път. Вашият лекар, фармацевт или доставчик на здравни услуги ще ви каже как да изхвърлите използвани 

игли и спринцовки, за да избегнете случайно нараняване. Съхранявайте спринцовките и иглите далеч от деца.

За да инжектирате еноксапарин, следвайте тези инструкции:

1. Измийте ръцете си и областта на кожата, където ще инжектирате.

2. Погледнете спринцовката, за да се уверите, че лекарството е бистро и безцветно или бледожълто.

3. Свалете капачката от иглата. Не изтласквайте въздух или лекарство от спринцовката, преди да направите инжекцията, освен ако 

вашият доставчик на здравни услуги не ви каже.

4. Легнете и стиснете гънка на кожата между пръста и палеца. Натиснете цялата игла в кожата и след това натиснете буталото 

на спринцовката, за да инжектирате лекарството. Дръжте се върху кожата през цялото време, докато правите инжекцията. 

Не търкайте мястото, след като направите инжекцията.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете еноксапарин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към еноксапарин, хепарин, други лекарства или продукти от свинско 

месо.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате, 
особено тези, изброени в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и витамини.

уведомете Вашия лекар, ако имате изкуствена сърдечна клапа и ако имате или някога сте имали бъбречно 
заболяване, инфекция на сърцето, инсулт, нарушение на кървенето, язви или нисък брой тромбоцити.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате еноксапарин, обадете се на Вашия лекар.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
еноксапарин.

какво да правя, ако пропусна доза?

Инжектирайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Еноксапарин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

разстроен стомах

треска

дразнене или парене на мястото на инжектиране

Ако получите някой от следните симптоми или тези, изброени в раздела ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

необичайно кървене или синини

черни или кървави изпражнения

кръв в урината

подути глезени и/или стъпала

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца. Съхранявайте спринцовките при стайна температура и далеч от 

излишна топлина и влага (не в банята). Не използвайте спринцовката, ако изтича или ако течността е тъмна или съдържа 

частици.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.
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каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

наблюдава терапията Ви с еноксапарин.

Еноксапарин предотвратява съсирването на кръвта, така че може да отнеме повече време от обикновено, докато спрете кървенето, ако сте порязвани или 

наранени. Избягвайте дейности, които имат висок риск от причиняване на нараняване. Обадете се на Вашия лекар, ако кървенето е необичайно.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Lovenox®
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