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การฉีดฟอนดาพารินุกซ์
ออกเสียงว่า (fon'' da par' ใน ux )

คําเตือนทีส่ําคัญ:

หากคุณมียาชาแก้ปวดตามเส้นประสาทหรือไขสันหลัง หรือการเจาะกระดูกสันหลังขณะใช้ 'ทินเนอร์เลือด' เช่น การฉีดฟองดา
พารินุกซ์ คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดในหรือรอบๆ กระดูกสันหลังของคุณ ซึ่งอาจทําใหคุ้ณเป็นอัมพาตได้ แจ้งให้แพทย์
ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยไดร้ับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ปัญหาเกี่ยวกับยาแก้ปวดทีจ่่ายผ่านกระดูกสันหลัง 
ความผิดปกตขิองกระดูกสันหลัง หรือหากคุณมปีัญหาเลือดออก บอกแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังทานยาต้าน
การแข็งตัวของเลือดอื่น ๆ ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คูมาดิน), แอนาเกรไรด์ (Agrylin), แอสไพรินหรือยาแก้
อักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์ (ไอบูโพรเฟน, นาโพรเซน), ซลิอสทาซอล (Pletal), โคลพโิดเกรล (พลาิกซ์) ), ไดไพริดาโมล (เพอร์แซ
นทีน), eptifibatide (อินเตกริลิน), ปราซูเกรล (อย่างมีประสิทธิภาพ), ทิคโลพิดีน และ ไทโรฟีบัน (อักกราสแตท) หากคุณพบ
อาการใดๆ ต่อไปนี้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อการฉีดฟองดาพารินุกซ์

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีดฟองดาพารินุกซ์

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดฟอนดาพารินุกซ์ใชเ้พื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึก (DVT; ลิ่มเลือด มักอยู่ทีข่า) ซึ่งอาจนําไปสู่
ภาวะเส้นเลือดอุดตันที่ปอด (PE; ลิ่มเลือดในปอด) ในผู้ทีก่ําลังผ่าตัดสะโพก สะโพกหรือเข่า เปลี่ยนหรือการผ่าตัดช่องท้อง นอกจาก
นี้ยังใช้ร่วมกับวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) เพื่อรักษา DVT หรือ PE การฉีด Fondaparinux อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 
factor Xa inhibitors มันทํางานโดยการลดความสามารถในการแข็งตัวของเลือด

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Fondaparinux มาเพื่อแกป้ัญหา (ของเหลว) ที่จะฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) ในบริเวณท้องส่วนล่าง โดยปกติจะได้รับ
วันละครั้งเป็นเวลา 5 ถึง 9 วันหรือบางครั้งนานถึงประมาณ 1 เดือน คุณอาจจะเริ่มใช้การฉีดฟองดาพารินุกซใ์นขณะที่คุณอยู่ในโรง
พยาบาลอย่างน้อย 6 ถึง 8 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ใชก้ารฉีดฟองดาพารินุกซ์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ติดตาม
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คําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ ใชก้ารฉีดฟองดาพารินุกซ์ให้ตรง
ตามที่กํากับไว้ อย่าฉีดมากหรือน้อยหรือฉีดบ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

หากคุณจะยังคงใช้ fondaparinux ต่อไปหลังจากอยู่ในโรงพยาบาล คุณสามารถฉีด fondaparinux ด้วยตัวเองหรือให้เพื่อน
หรือญาติทําการฉีดยา ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลที่จะฉีดยาเกี่ยวกับวิธกีารฉีดยา ก่อนทีคุ่ณจะใชก้ารฉีด 
fondaparinux ด้วยตัวเองในครั้งแรก โปรดอ่านข้อมูลผู้ป่วยที่มาพร้อมกับมัน ข้อมูลนี้รวมถึงคําแนะนําในการใช้และฉีดเข็มฉีดยา
นิรภัยแบบเติมฟองปารินุกซท์ี่เติมไว้ล่วงหน้า อย่าลืมถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณ หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการฉีดยานี้

เข็มฉีดยาแต่ละอันมียาเพียงพอสําหรับการยิงครั้งเดียว อย่าใช้กระบอกฉีดยาและเข็มมากกว่าหนึ่งครั้ง แพทย์ เภสัชกร หรือผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกคุณถึงวิธีกําจัดเข็มและหลอดฉีดยาทีใ่ช้แล้วอย่างปลอดภัย

ห้ามผสมการฉีดฟองดาพารินุกซก์ับยาหรือสารละลายอื่นๆ

ใช้สําหรับยานี้

การฉีด Fondaparinux บางครั้งใช้เพื่อช่วยป้องกันลิ่มเลือดในผู้ทีม่ีอาการหัวใจวาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดฟองดาพารินุกซ์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรง (หายใจลําบาก กลืนหรือบวมที่ใบหน้า ลําคอ ลิ้น ริมฝีปาก 
หรือตา) ต่อฟองดาพารินุกซ์ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชฟ้องดาพารินุกซ์ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณแพย้าอื่น 
ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดฟองดาพารินุกซ์ สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม แจ้งแพทย์และเภสัชกรของ
คุณด้วยหากคุณแพ้นํ้ายาง

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมนีํ้าหนักไม่เกิน 110 ปอนด์ (50 กก.) มีเลือดออกที่ใดก็ได้ในร่างกายของคุณ หรือ
มีเกล็ดเลือดจํานวนน้อย (เซลล์ลิ่มเลือด) ในเลือดของคุณ เยื่อบุหัวใจอักเสบ (การติดเชื้อในหัวใจ) หรือโรคไต แพทย์ของคุณอาจ
บอกคุณว่าอย่าใช้การฉีดฟองดาพารินุกซ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมองหรือโรคหลอดเลือดสมอง (TIA) โรคตาเนื่องจากโรคเบาหวาน หรือโรคตับ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเพิ่งได้รับการ
ผ่าตัดสมอง ตา หรือกระดูกสันหลัง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะฉีดฟองดาพารินุกซ์ ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาฉีดฟองดาพารินุกซ์
อยู่

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ให้ยาทีไ่ม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตาราง
การจ่ายยาตามปกติ อย่าใชก้ารฉีดฟองดาพารินุกซ์มากกว่าหนึ่งโดสในเวลาเดียวกัน

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Fondaparinux อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

ผื่น คัน ชํ้าหรือมีเลือดออกบริเวณที่ฉีด

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความสับสน

ผิวสซีีด

แผลพุพองบนผิวหนัง

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

จุดแดงดําใต้ผิวหนังหรือในปาก

ลมพิษ

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

กลืนหรือหายใจลําบาก

การฉีด Fondaparinux อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกวิธเีก็บยาของคุณ เก็บยาตามคําแนะนําและให้พ้นมือเด็กเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าคุณเข้าใจวิธีจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง ห้ามแช่แข็งการฉีดฟองดาพารินุกซ์
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สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เลือดออก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณได้รับการฉีดฟองดาพารินุกซ์

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

Arixtra®

ชื่อของเธอ

ฟอนดาปรินโซเดียม

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2018
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14/4/22, 15:24 น. การฉีดฟอนดาพารินุกซ์ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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