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Fondaparinux הזרקת
-ux )ב''par) da 'fon  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 הזרקת כגון' דם מדלל'ב שימוש כדי תוך השדרה בעמוד ניקור או השדרה עמוד או אפידורלית הרדמה לך יש אם
. משותק להיות לך לגרום שעלול סביבך או השדרה בעמוד דם קריש להיווצרות בסיכון נמצא אתה, פונדפארינוקס

 עמוד דרך שניתנו כאב נגד בתרופות בעיות, השדרה בעמוד ניתוח פעם אי עברת או עברת אם שלך לרופא ספר
(' אחרים קרישה נוגדי נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. דימום בעיות לך יש אם או, השדרה בעמוד עיוות, השדרה
, איבופרופן( סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות או אספירין), אגרילין( אנגרלייד), קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי

), פרסנטין( דיפירידמול). ), פלביקס( קלופידוגרל), פלטל(cilostazol ), נפרוקסן
eptifibatide )Integrilin(, prasugrel )Effient(, ticlopidineוטירופיבאן  .(Aggrastat)אחד חווה אתה אם 

,הבאים מהתסמינים

 את לבדוק כדי מסוימות בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.פונדפרינוקס להזרקת שלך הגוף תגובת

.פונדפרינוקס בהזרקת בשימוש הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 להוביל שעלולה), ברגל כלל בדרך, דם קריש(DVT;  עמוקים ורידים פקקת למניעת משמשתFondaparinux  הזרקת
 גם משמש הוא. בטן ניתוח או, החלפה ברך או ירך, ירך ניתוח שעוברים אנשים אצל), בריאות דם קריש(PE;  ריאתי לתסחיף

 מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה היאFondaparinux  הזרקתPE.  או-DVT ב לטיפול) נטובן'ג, קומדין( וורפרין עם יחד
.הדם של הקרישה יכולת הפחתת ידי על פועל זהXa.  פקטור

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 כלל בדרך זה. התחתונה הקיבה באזור) לעור מתחת ממש( עורית תת להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהFondaparinux  הזרקת
fondaparinux  בהזרקת להשתמש שתתחיל להניח סביר. כחודש עד לפעמים או ימים9  עד5  למשך ביום אחת פעם ניתן
 שעה באותה בערךfondaparinux  בהזרקת השתמש. שלך הניתוח לאחר שעות8  עד6  לפחות החולים בבית שאתה בזמן
אחרי עקוב. יום בכל
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 בהזרקת השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בזהירות שלך המרשם תווית על הוראות
fondaparinuxשרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו להזריק או ממנו פחות או יותר להזריק אין. ההוראות לפי בדיוק 

.שלך הרופא

 לבקש או בעצמךfondaparinux  להזריק תוכל, החולים בבית השהות לאחר-fondaparinux ב להשתמש תמשיך אם
 התרופה את יזריק אשר לאדם או לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש. ההזרקות את לבצע משפחה קרוב או מחבר
 המטופל מידע את קרא, הראשונה בפעם בעצמךfondaparinux  בהזרקת משתמש שאתה לפני. אותה להזריק כיצד

 לשאול הקפדfondaparinux.  של מראש במילוי בטיחות מזרקי ולהזרקת לשימוש הנחיות כולל זה מידע. זה עם שמגיע
.זו תרופה להזריק איך לגבי שאלות לך יש אם שלך הרופא או הרוקח את

 שירותי ספק או הרוקח, הרופא. אחת מפעם יותר ובמחט במזרק להשתמש אין. אחת לזריקה תרופות מספיק יש מזרק בכל
.משומשים ומזרקים מחטים בבטחה להשליך כיצד לך יגידו שלך הבריאות

.אחרות תמיסות או תרופות עםfondaparinux  הזרקת לערבב אין

זו בתרופה השימושים

 עם שוחח. לב התקף שעברו אנשים אצל דם קרישי במניעת לסייע כדי גם לפעמים משמשתFondaparinux  הזרקת
.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

fondaparinux, בהזרקת השימוש לפני
הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות או בליעה או נשימה קשיי( חמורה אלרגית תגובה לך הייתה אם ולרוקח לרופא ספר

 לרופא גם ספר. בפונדאפארינוקס להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. לפונדפרינוקס) העיניים או השפתיים,
 רשימה שלך מהרוקח בקש. פונדפרינוקס בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או, אחרת תרופה לכל אלרגי אתה אם שלך
.ללטקס אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא גם ספר. המרכיבים של

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים

 של נמוך מספר לך שיש או בגופך מקום בכל מדמם, פחות או) ג"ק(50  פאונד110  שוקל אתה אם שלך לרופא ספר
 להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. כליות מחלת או) בלב זיהום( אנדוקרדיטיס, בדם) דם קרישת תאי( דם טסיות

.פונדפרינוקס בהזרקת

 מחלת(TIA),  שבץ מיני או שבץ, גבוה דם לחץ, במעיים או בקיבה כיבים פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר
.השדרה בעמוד או בעין, במוח ניתוח לאחרונה עברת אם שלך לרופא גם ספר. כבד מחלת או סוכרת עקב עיניים

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

.פונדפרינוקס זריקת לוקח שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם
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.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?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 תן
.זמנית בו פונדפרינוקס הזרקת של אחת ממנה ביותר להשתמש אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ההזרקה באתר דימום או חבורות, גירוד, פריחה

סחְרַחֹורתֶ

ּבלִּבּול

חיוור עור

העור על שלפוחיות

ישן להישאר או להירדם קושי

 אלה או, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

חריגות חבורות או דימום

בפה או לעור מתחת כהים אדומים כתמים

כוורות

העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

נשימה או בליעה קשיי

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהFondaparinux  הזרקת
.זו בתרופה

 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

ילדים של ידם מהישג והרחק ההוראות לפי רק שלך התרופה את אחסן. שלך התרופה את לאחסן איך לך יגיד שלך הרופא

fondaparinux. הזרקת את להקפיא אין. כראוי שלך התרופה את לאחסן כיצד מבין שאתה ודא.
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 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

. 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

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

מדְמַםֵ

?אחר מידע לדעת צריך

.פונדפרינוקס הזרקת מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 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

®אריקסטרה

שלהם השמות

פונדפארין נתרן

15/02/2018-  לאחרונה מתוקן
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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
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