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Injeção de fondaparinux
pronunciado como (fon'' da par' em ux )

AVISO IMPORTANTE:

Se você tiver uma anestesia epidural ou espinhal ou uma punção espinhal enquanto estiver usando 
um 'afinador de sangue', como a injeção de fondaparinux, corre o risco de ter um coágulo de 
sangue na coluna ou ao redor da coluna que pode causar paralisia. Informe o seu médico se você 
fez ou já fez cirurgia na coluna, problemas com medicação para dor administrada na coluna, 
deformidade na coluna ou se tiver problemas de sangramento. Informe o seu médico e 
farmacêutico se estiver a tomar outros anticoagulantes ("afinadores do sangue"), como varfarina 
(Coumadin), anagrelida (Agrylin), aspirina ou anti-inflamatórios não esteróides (ibuprofeno, 
naproxeno), cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix) ), dipiridamol (Persantine), eptifibatide (Integrilin), 
prasugrel (Effient), ticlopidina e tirofiban (Aggrastat). Se sentir algum dos seguintes sintomas,

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode pedir alguns testes para 

verificar a resposta do seu corpo à injeção de fondaparinux.

Converse com seu médico sobre o risco de usar a injeção de fondaparinux.

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de fondaparinux é usada para prevenir a trombose venosa profunda (TVP; um coágulo de sangue, geralmente na 

perna), que pode levar à embolia pulmonar (EP; um coágulo de sangue no pulmão), em pessoas submetidas a cirurgia de quadril, 

quadril ou joelho substituição ou cirurgia abdominal. Também é usado junto com a varfarina (Coumadin, Jantoven) para tratar TVP 

ou EP. A injeção de fondaparinux está em uma classe de medicamentos chamados inibidores do fator Xa. Funciona diminuindo a 

capacidade de coagulação do sangue.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de fondaparinux vem como uma solução (líquida) a ser injetada por via subcutânea (logo sob a pele) na área 

inferior do estômago. Geralmente é administrado uma vez por dia por 5 a 9 dias ou às vezes por até cerca de 1 mês. Você 

provavelmente começará a usar a injeção de fondaparinux enquanto estiver no hospital, pelo menos 6 a 8 horas após a 

cirurgia. Use a injeção de fondaparinux mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Segue o
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instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você 

não entenda. Use a injeção de fondaparinux exatamente como indicado. Não injete mais ou menos ou injete com mais 

frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Se você continuar a usar fondaparinux após a internação, você pode injetar fondaparinux sozinho ou pedir a um 
amigo ou parente que faça as injeções. Peça ao seu médico ou farmacêutico para mostrar a você ou à pessoa que 
irá injetar o medicamento como injetá-lo. Antes de usar a injeção de fondaparinux pela primeira vez, leia as 
informações do paciente que a acompanham. Esta informação inclui instruções sobre como usar e injetar seringas 
de segurança pré-cheias de fondaparinux. Certifique-se de perguntar ao seu farmacêutico ou médico se tiver 
alguma dúvida sobre como injetar este medicamento.

Cada seringa contém medicamento suficiente para uma injeção. Não use a seringa e a agulha mais de uma vez. O 

seu médico, farmacêutico ou profissional de saúde dir-lhe-á como eliminar as agulhas e seringas usadas de forma 

segura.

Não misture a injeção de fondaparinux com outros medicamentos ou soluções.

outros usos para este medicamento

A injeção de fondaparinux também é usada às vezes para ajudar a prevenir coágulos sanguíneos em pessoas que tiveram um 

ataque cardíaco. Converse com seu médico sobre os riscos de usar este medicamento para sua condição.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar a injeção de fondaparinux,

informe o seu médico e farmacêutico se teve uma reação alérgica grave (dificuldade em respirar ou engolir ou 
inchaço da face, garganta, língua, lábios ou olhos) ao fondaparinux. Seu médico provavelmente lhe dirá para não 
usar fondaparinux. Informe também o seu médico se você é alérgico a qualquer outro medicamento ou a qualquer 
um dos ingredientes da injeção de fondaparinux. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes. Informe 
também o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao látex.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar os medicamentos 
listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-
lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

Informe o seu médico se você pesa 50 kg ou menos, está sangrando em qualquer parte do corpo ou tem um baixo 
número de plaquetas (células de coagulação do sangue) no sangue, endocardite (uma infecção no coração) ou doença 
renal. O seu médico provavelmente lhe dirá para não usar a injeção de fondaparinux.

informe o seu médico se você tem ou já teve úlceras no estômago ou intestinos, pressão alta, acidente vascular cerebral ou ministroke 

(TIA), doença ocular devido a diabetes ou doença hepática. Informe também o seu médico se tiver feito recentemente uma cirurgia no 

cérebro, nos olhos ou na coluna vertebral.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver 
a tomar a injeção de fondaparinux, contacte o seu médico.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 

fondaparinux injectável.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?
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A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Dê a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não use mais de uma dose de injeção de 
fondaparinux ao mesmo tempo.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A injeção de fondaparinux pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes 
sintomas for grave ou não desaparecer:

erupção cutânea, coceira, hematomas ou sangramento no local da injeção

tontura

confusão

pele pálida

bolhas na pele

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum destes sintomas, ou aqueles listados 
na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento 
médico de emergência:

sangramento ou hematomas incomuns

manchas vermelhas escuras sob a pele ou na boca

urticária

inchaço da face, garganta, língua, lábios ou olhos

dificuldade em engolir ou respirar

A injeção de fondaparinux pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao 

usar este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 
MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Seu médico lhe dirá como armazenar sua medicação. Armazene sua medicação apenas conforme indicado e fora 

do alcance das crianças. Certifique-se de entender como armazenar sua medicação corretamente. Não congele a 

injeção de fondaparinux.
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É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

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

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

sangramento

Quais outras informações devo saber?

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a receber a 

injeção de fondaparinux.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de 

sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Arixtra®

outros nomes

Fondaparina sódica
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