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

إصابتك إلى يؤدي قد مما حوله أو الفقري العمود في دموية جلطة تكوين لخطر معرض فأنت  ، fondaparinuxحقن

مسكنات تناول في مشاكل أو الفقري ، العمود في جراحية عملية إجراء لك سبق أو أجريت قد كنت إذا طبيبك أخبر بالشلل.

كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر النزيف. مشاكل من تعاني كنت إذا أو الفقري ، العمود تشوه أو الفقري ، العمود عبر األلم

األدوية أو واألسبرين  ، )أجريلين(وأناجريليد  ، )كومادين(الوارفارين مثل  )''الدم مميعات  (``األخرى التخثر مضادات تتناول

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

واجهت إذا . )أغراستات(وتيروفيبان تيكلوبيدين ،  ، )إيفينت(براسوغريل  ، )إنتجريلين(إبتيفيباتيد  ، )بيرسينتين(ديبيريدامول

التالية ،األعراض من أياً

لحقن جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

fondaparinux.

.fondaparinuxحقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

إلى تؤدي أن يمكن والتي  ، )الساقفي عادة دموية ، جلطة  ؛ (DVTالعميقة األوردة تجلط لمنع  Fondaparinuxحقن يستخدم

أو االستبدال الركبة أو الورك أو الورك لجراحة يخضعون الذين األشخاص في  ، )الرئةفي دموية جلطة  ؛ (PEالرئوي االنصمام

فئة في  Fondaparinuxحقن يوجد . PEأو  DVTلعالج  )Jantoven) ، Coumadinالوارفارين مع يستخدم أنه كما البطن. جراحة

التخثر.على الدم قدرة تقليل طريق عن يعمل وهو . Xaالعامل مثبطات تسمى األدوية من

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم ما عادة المعدة. أسفل منطقة في  )مباشرةالجلد تحت (الجلد تحت حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Fondaparinuxحقن يأتي

حقن استخدام في تبدأ أن المحتمل من تقريباً. واحد شهر إلى تصل لمدة أحياناً أو أيام 9 إلى 5 لمدة يومياً واحدة مرة إعطاؤه

fondaparinux  حقن استخدم الجراحة. من األقل على ساعات 8 إلى 6 بعد المستشفى في وجودك أثناءfondaparinux  في

الاتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس
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حقن استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على التوجيهات

fondaparinux  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تحقن أو منه أقل أو أكثر تحقن ال للتوجيهات. وفقاً تماما

جعل أو بنفسك  fondaparinuxحقن فيمكنك المستشفى ، في إقامتك بعد  fondaparinuxاستخدام في ستستمر كنت إذا

قبل حقنه. كيفية الدواء سيحقن الذي للشخص أو لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب بالحقن. يقوم قريب أو صديق

المعلومات هذه تتضمن معها. تأتي التي المريض معلومات اقرأ األولى ، المرة في بنفسك  injection fondaparinuxاستخدام

كان إذا الطبيب أو الصيدلي سؤال من تأكد . fondaparinuxمسبقاً المعبأة السالمة محاقن وحقن استخدام كيفية حول توجيهات

الدواء.هذا حقن كيفية حول أسئلة أي لديك

أو الصيدلي أو طبيبك سيخبرك مرة. من أكثر واإلبرة المحقنة تستخدم ال واحدة. لجرعة الدواء من يكفي ما على محقنة كل تحتوي

بأمان.والمحاقن اإلبر من التخلص بكيفية الصحية الرعاية مقدم

أخرى.محاليل أو أدوية مع  fondaparinuxحقن تخلط ال

الدواءلهذا استخدامات هناك

إلى تحدث قلبية. بنوبة أصيبوا الذين األشخاص لدى الدم تجلط منع في للمساعدة أحياناً  Fondaparinuxحقن يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،fondaparinuxحقن استخدام قبل

أو الحلق أو الوجه في تورم أو البلع أو التنفس في صعوبة (خطير تحسسي فعل رد لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أخبر . fondaparinuxاستخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . fondaparinuxإلى  )العينينأو الشفتين أو اللسان

عن الصيدلي اسأل . fondaparinuxحقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك

الالتكس.مادة من حساسية لديك كان إذا أيضاً والصيدلي طبيبك أخبر المكونات. قائمة

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد هام. تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

من قليل عدد لديك أو جسمك في مكان أي في تنزف كنت إذا أو أقل ، أو  )كجم50 (أرطال 110 وزنك كان إذا طبيبك أخبر

يخبرك أن المحتمل من الكلى. أمراض أو  ، )القلبفي التهاب (الشغاف التهاب أو الدم ، في  )الدمتخثر خاليا (الدموية الصفائح

.fondaparinuxحقن استخدام بعدم طبيبك

سكتة أو دماغية سكتة أو الدم ، ضغط ارتفاع أو أمعائك ، أو معدتك في قرح من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

جراحة مؤخراً أجريت قد كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. أمراض أو السكري ، مرض بسبب العين في مرض أو  ، )(TIAدماغية

الفقري.العمود أو العين أو المخ في

فاتصل  ، fondaparinuxحقن تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

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

fondaparinux.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

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 أعط

الوقت.نفس في  fondaparinuxحقن من واحدة جرعة من أكثر تستخدم ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Fondaparinuxحقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

الحقنموقع في نزيف أو كدمات أو حكة أو جلدي طفح

دوخة

ارتباك

شاحبجلد

الجلدعلى بثور

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

في المذكورة تلك أو األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

عاديةغير كدمات أو نزيف

الفمفي أو الجلد تحت داكنة حمراء بقع

قشعريرة

العينينأو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

التنفسأو البلع في صعوبة

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Fondaparinuxحقن يسبب قد

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

وبعيداً التوجيهات حسب فقط بك الخاصة األدوية بتخزين قم أدويتك. تخزين بكيفية بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيخبرك

.fondaparinuxحقن تجميد يجوز ال صحيح. بشكل الدواء تخزين لكيفية فهمك من تأكد األطفال. متناول عن
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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[

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

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

نزيف

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

.fondaparinuxحقن تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل 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

®أريكسترا

هناكأسماء

الصوديومفوندابارين

2018/02/15- مراجعة آخر
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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