
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Fondaparinuks Enjeksiyonu

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612026.html

Fondaparinuks Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (ux'da fon'' da par')

ÖNEMLİ UYARI:

Fondaparinuks enjeksiyonu gibi bir "kan sulandırıcı" kullanırken epidural veya spinal anesteziniz 
varsa veya spinal ponksiyonunuz varsa, omurganızda veya çevresinde felç olmanıza neden 
olabilecek bir kan pıhtısı oluşma riski vardır. Omurga ameliyatı geçirdiyseniz veya daha önce 
geçirdiyseniz, omurga yoluyla verilen ağrı kesici ilaçlarla ilgili sorunlarınız, omurga deformitesi veya 
kanama sorunlarınız varsa doktorunuza söyleyin. Varfarin (Coumadin), anagrelid (Agrilin), aspirin 
veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (ibuprofen, naproksen), silostazol (Pletal), klopidogrel (Plavix) 
gibi başka antikoagülanlar ("kan sulandırıcılar") kullanıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz. ), dipiridamol (Persantine), eptifibatid (Integrilin), prasugrel (Effient), tiklopidin ve tirofiban 
(Aggrastat). Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız,

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun fondaparinuks 

enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için bazı testler isteyebilir.

Fondaparinuks enjeksiyonu kullanma riski hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Fondaparinuks enjeksiyonu, kalça cerrahisi, kalça veya diz ameliyatı geçiren kişilerde pulmoner emboli (PE; 
akciğerde bir kan pıhtısı) yol açabilen derin ven trombozunu (DVT; genellikle bacakta bir kan pıhtısı) önlemek 
için kullanılır. değiştirme veya karın ameliyatı. Ayrıca DVT veya PE'yi tedavi etmek için varfarin (Coumadin, 
Jantoven) ile birlikte kullanılır. Fondaparinuks enjeksiyonu, faktör Xa inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Fondaparinuks enjeksiyonu, alt mide bölgesine deri altından (derinin hemen altına) enjekte edilecek bir çözelti 
(sıvı) olarak gelir. Genellikle 5 ila 9 gün boyunca günde bir kez veya bazen yaklaşık 1 aya kadar verilir. 
Muhtemelen ameliyattan en az 6-8 saat sonra hastanedeyken fondaparinuks enjeksiyonu kullanmaya 
başlayacaksınız. Fondaparinuks enjeksiyonunu her gün yaklaşık aynı saatte kullanın. Takip et
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Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice okuyunuz ve anlamadığınız kısımları doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 

isteyiniz. Fondaparinux enjeksiyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az 

enjekte etmeyin veya daha sık enjekte etmeyin.

Hastanede kaldıktan sonra fondaparinuks kullanmaya devam edecekseniz, fondaparinuks'u kendiniz enjekte edebilir veya 

enjeksiyonları bir arkadaşınıza veya akrabanıza yaptırabilirsiniz. Doktorunuzdan veya eczacınızdan size veya ilacı enjekte edecek 

kişiye nasıl enjekte edeceğini göstermesini isteyin. Fondaparinuks enjeksiyonunu ilk kez kendiniz kullanmadan önce, beraberinde 

gelen Hasta Bilgilerini okuyun. Bu bilgiler, fondaparinux önceden doldurulmuş güvenlik şırıngalarının nasıl kullanılacağına ve 

enjekte edileceğine ilişkin talimatları içerir. Bu ilacı nasıl enjekte edeceğiniz konusunda herhangi bir sorunuz varsa eczacınıza veya 

doktorunuza sorduğunuzdan emin olun.

Her şırınganın içinde bir atış için yeterli ilaç vardır. Şırınga ve iğneyi birden fazla kullanmayınız. Doktorunuz, eczacınız 

veya sağlık uzmanınız, kullanılmış iğneleri ve şırıngaları nasıl güvenli bir şekilde imha edeceğinizi size söyleyecektir.

Fondaparinuks enjeksiyonunu diğer ilaçlar veya solüsyonlarla karıştırmayın.

bu ilacın kullanım alanları

Fondaparinuks enjeksiyonu bazen kalp krizi geçirmiş kişilerde kan pıhtılarının önlenmesine yardımcı olmak için 
de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

özel önlemler almalı mıyım?

Fondaparinuks enjeksiyonunu kullanmadan önce,

Fondaparinuksa karşı ciddi bir alerjik reaksiyonunuz (nefes alma veya yutma güçlüğü veya yüz, boğaz, dil, dudaklar 
veya gözlerde şişme) olduysa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size fondaparinuks 
kullanmamanızı söyleyecektir. Ayrıca, fondaparinuks enjeksiyonundaki diğer ilaçlara veya bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin. Ayrıca latekse alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçları 
mutlaka belirtin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

110 pound (50 kg) veya daha az ağırlığınız varsa, vücudunuzun herhangi bir yerinde kanama varsa veya kanınızda düşük sayıda 
trombosit (kan pıhtılaşma hücresi), endokardit (kalpte bir enfeksiyon) veya böbrek hastalığı varsa doktorunuza söyleyin. 
Doktorunuz muhtemelen size fondaparinuks enjeksiyonu kullanmamanızı söyleyecektir.

Mide veya bağırsaklarınızda ülser, yüksek tansiyon, felç veya kısa süreli felç (TIA), şeker hastalığına bağlı göz hastalığı 
veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Ayrıca yakın zamanda beyin, göz veya omurilik 
ameliyatı geçirdiyseniz de doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Fondaparinuks 
enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize fondaparinuks enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?
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Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda veriniz. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Aynı anda birden fazla doz fondaparinuks 
enjeksiyonu kullanmayınız.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Fondaparinuks enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, kaşıntı, morarma veya kanama

baş dönmesi

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

soluk ten

ciltte kabarcıklar

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini veya ÖNEMLİ 
UYARI bölümünde listelenenleri yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

olağandışı kanama veya morarma

cilt altında veya ağızda koyu kırmızı lekeler

kurdeşen

yüz, boğaz, dil, dudak veya gözlerin şişmesi

yutma veya nefes almada zorluk

Fondaparinuks enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 
varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Sağlık uzmanınız, ilacınızı nasıl saklayacağınızı size söyleyecektir. İlaçlarınızı yalnızca belirtildiği şekilde ve çocukların 

erişemeyeceği bir yerde saklayın. İlaçlarınızı doğru şekilde nasıl saklayacağınızı anladığınızdan emin olun. Fondaparinuks 

enjeksiyonunu dondurmayın.
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Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
kanama

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline fondaparinuks enjeksiyonu 

yaptığınızı söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Arixtra®

diğer isimler

fondaparin sodyum
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-

Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri
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