
Huis →Medicijnen, kruiden en supplementen → Fondaparinux-injectie

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612026.html

Fondaparinux-injectie
uitgesproken als (fon'' da par' in ux )

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Als u een ruggenprik of spinale anesthesie of een ruggengraatpunctie krijgt terwijl u een 
'bloedverdunner' zoals fondaparinux-injectie gebruikt, loopt u het risico een bloedstolsel te krijgen in of 
rond uw wervelkolom waardoor u verlamd kunt raken. Vertel het uw arts als u een operatie aan uw 
ruggengraat heeft of ooit heeft gehad, als u problemen heeft met pijnstillers die via de ruggengraat 
worden toegediend, een misvorming van de ruggengraat heeft of als u bloedingsproblemen heeft. Vertel 
het uw arts en apotheker als u andere anticoagulantia ('bloedverdunners') gebruikt, zoals warfarine 
(Coumadin), anagrelide (Agrylin), aspirine of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (ibuprofen, 
naproxen), cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix). ), dipyridamol (Persantine), eptifibatide (Integrilin), 
prasugrel (Effient), ticlopidine en tirofiban (Aggrastat). Als u een van de volgende symptomen ervaart,

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op de fondaparinux-injectie te controleren.

Praat met uw arts over het risico van het gebruik van fondaparinux-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Fondaparinux-injectie wordt gebruikt om diepe veneuze trombose (DVT; een bloedstolsel, meestal in het been) te voorkomen, wat 

kan leiden tot longembolie (PE; een bloedstolsel in de long), bij mensen die een heupoperatie, heup- of knieoperatie ondergaan. 

vervanging of buikoperatie. Het wordt ook samen met warfarine (Coumadin, Jantoven) gebruikt om DVT of PE te behandelen. 

Fondaparinux-injectie zit in een klasse medicijnen die factor Xa-remmers worden genoemd. Het werkt door het stollingsvermogen 

van het bloed te verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Fondaparinux-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die subcutaan (net onder de huid) in de onderbuik 

wordt geïnjecteerd. Het wordt meestal één keer per dag gedurende 5 tot 9 dagen of soms tot ongeveer 1 maand gegeven. 

U zult waarschijnlijk beginnen met het gebruik van fondaparinux-injectie terwijl u in het ziekenhuis bent, ten minste 6 tot 8 

uur na uw operatie. Gebruik fondaparinux-injectie elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Volg de
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aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig door en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet 

begrijpt. Gebruik fondaparinux-injectie precies zoals aangegeven. Injecteer er niet meer of minder van of injecteer het 

vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

Als u fondaparinux blijft gebruiken na uw ziekenhuisopname, kunt u fondaparinux zelf injecteren of een vriend of 

familielid de injecties laten uitvoeren. Vraag uw arts of apotheker om u of de persoon die het medicijn gaat injecteren, te 

laten zien hoe u het moet injecteren. Lees voordat u voor de eerste keer zelf fondaparinux-injectie gebruikt de 

patiënteninformatie die daarbij wordt geleverd. Deze informatie bevat aanwijzingen voor het gebruik en het injecteren 

van fondaparinux voorgevulde veiligheidsspuiten. Neem zeker contact op met uw apotheker of arts als u vragen heeft 

over het injecteren van dit medicijn.

Elke spuit heeft genoeg medicatie voor één injectie. Gebruik de spuit en naald niet meer dan één keer. 
Uw arts, apotheker of zorgverlener zal u vertellen hoe u gebruikte naalden en spuiten veilig weggooit.

Meng fondaparinux-injectie niet met andere medicijnen of oplossingen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Fondaparinux-injectie wordt soms ook gebruikt om bloedstolsels te helpen voorkomen bij mensen die een hartaanval 

hebben gehad. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u fondaparinux-injectie gebruikt,

vertel het uw arts en apotheker als u een ernstige allergische reactie (moeite met ademhalen of slikken of zwelling 
van het gezicht, de keel, de tong, de lippen of de ogen) op fondaparinux heeft gehad. Uw arts zal u waarschijnlijk 
vertellen om fondaparinux niet te gebruiken. Vertel het uw arts ook als u allergisch bent voor andere medicijnen of 
voor een van de ingrediënten in fondaparinux-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten. Vertel 
het uw arts en apotheker ook als u allergisch bent voor latex.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt 
die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u 50 kg of minder weegt, ergens op uw lichaam bloedt of een laag aantal 
bloedplaatjes (bloedstollende cellen) in uw bloed heeft, endocarditis (een infectie in het hart) of nierziekte. 
Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen fondaparinux-injectie te gebruiken.

vertel het uw arts als u zweren in uw maag of darmen, hoge bloeddruk, een beroerte of miniberoerte (TIA), oogziekte 
als gevolg van diabetes of leverziekte heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts ook als u onlangs een hersen-, oog- 
of wervelkolomoperatie heeft ondergaan.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt 
terwijl u fondaparinux-injectie gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
fondaparinux-injectie gebruikt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?
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Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Geef de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de 
gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Gebruik niet meer dan één dosis 
fondaparinux-injectie tegelijkertijd.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Fondaparinux-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

uitslag, jeuk, blauwe plekken of bloeding op de injectieplaats

duizeligheid

verwardheid

bleke huid

blaren op de huid

moeite met inslapen of doorslapen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, of de symptomen die worden 
vermeld in het gedeelte BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag 
medische noodhulp:

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

donkerrode vlekken onder de huid of in de mond

netelroos

zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen of de ogen

moeite met slikken of ademen

Fondaparinux-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 
Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Uw zorgverlener zal u vertellen hoe u uw medicatie moet bewaren. Bewaar uw medicatie alleen zoals aangegeven en 

buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u uw medicatie op de juiste manier bewaart. Bevries 

fondaparinux-injectie niet.
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Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

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

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

bloeden

wat moet ik nog meer weten?

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest krijgt dat u 
fondaparinux-injectie krijgt.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Arixtra®

andere namen

Fondaparine-natrium

Laatst herzien - 15-02-2018
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