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הפרין הזרקת
)רין א' הפ( כמו מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הליכים שעוברים או מסוימים רפואיים ממצבים הסובלים אנשים אצל דם קרישי היווצרות למניעת משמש הפרין
 שכבר קרישים של הצמיחה לעצירת גם משמש הפרין. קרישים להיווצרות הסיכוי את המגבירים מסוימים רפואיים

 בכמויות גם משמש הפרין. נוצרו שכבר הקרישים גודל את להקטין כדי בו להשתמש ניתן לא אך, הדם בכלי נוצרו
) דם לשאוב או תרופות לתת ניתן שדרכם קטנים פלסטיק צינורות( בצנתרים דם קרישי היווצרות למנוע כדי קטנות

 על פועל זה'). דם מדללי(' קרישה נוגדי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא הפרין. תקופה לאורך בוורידים שנשארים
.הדם של הקרישה יכולת הפחתת ידי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 להזרקה) מרוכזת פחות( מדוללת וכתמיסה לעור מתחת עמוק או) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיע הפרין
 ניתן ולעיתים ביום פעמים שש עד אחת פעם הפרין מוזרק לעיתים. לשריר הפרין להזריק אין. ורידיים תוך לצנתרים
 משמש הוא, ורידיים תוך בצנתרים דם קרישי היווצרות למניעת משמש הפרין כאשר. לווריד ומתמשכת איטית בהזרקה
.הצנתר דרך תרופה ניתנת או מהקטטר נשאב שהדם פעם ובכל, לראשונה מותקן הצנתר כאשר כלל בדרך

 אם. בבית לבד התרופה את להזריק לך שיאמר או, אחר בריאות שירותי ספק או אחות ידי על לך להינתן עשוי הפרין
 הרוקח או האחות, הרופא את שאל. התרופה את להזריק כיצד לך יראה בריאות שירותי ספק, בעצמך הפרין תזריק
 או להזריק כיצד, הפרין להזריק עליך בגופך היכן לגבי כלשהן שאלות לך שיש או הללו ההנחיות את מבין אינך אם
.התרופה הזרקת לאחר משומשים ומזרקים ממחטים להיפטר כיצד

 שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב, בעצמך הפרין תזריק אם
בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק בהפרין השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר

.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים

, הפרין הזרקת מתן לפני. חמורות לבעיות לגרום עלול שגוי בחוזק ושימוש, שונות בעוצמות מגיעה הפרין תמיסת
 אל נכון אינו ההפרין חוזק אם. לך רשם שלך שהרופא ההפרין תמיסת עוצמת שזה לוודא כדי האריזה תווית את בדוק

.לרוקח או לרופא מיד והתקשר בהפרין תשתמש
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 שאתה וודא, בעצמך הפרין תזריק אם. בהפרין הטיפול במהלך שלך המינון את להקטין או להגדיל עשוי שלך הרופא
.להשתמש עליך תרופות כמה יודע

זו בתרופה השימושים

 הרות נשים אצל אחרות ובעיות הריון אובדן למנוע כדי אספירין עם בשילוב או לבד גם לעתים משמש הפרין
 הרוקח או הרופא עם שוחח. שלהן המוקדמים בהריונות אלו מבעיות ושסבלו מסוימים רפואיים ממצבים הסובלות

.במצבך לטיפול זו בתרופה בשימוש הסיכונים על

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,בהפרין השימוש לפני
 מהמרכיבים אחד כל או חזיר מוצרי, בקר מוצרי, אחרת תרופה כל, להפרין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה עבור שלך הרוקח או הרופא את שאל. הפרין בהזרקת

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
( אנטיהיסטמינים); קומדין( וורפרין כגון אחרים קרישה נוגדי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

 אספירין המכילים מוצרים או אספיריןIII( ;( III )Thrombate ;antithrombin רבים והצטננות שיעול במוצרי
 ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידליות לא דלקת נוגדות ותרופות

;(Aleve, Naprosyn)דיגוקסין; דקסטרן  ;(Digitek, Lanoxin)באגגרנוקס, פרסנטין( דיפירידמול ;(
; ּכִינִין); ב"בארה זמין לא() אזוליד( פנילבוטזון(Indocin);  אינדומתצין(Plaquenil);  הידרוקסיכלורוקין

( מינוציקלין), ויברמיצין, מונודוקס( דוקסיציקלין), דקלומיצין( דמקלוציקלין כגון טטרציקלין של ואנטיביוטיקה
 של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Bristacycline, Sumycin).  וטטרציקליןMinocin) , דינאצין

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות

 יש ואם בדם) תקינה לקרישה הדרושים דם תאי של סוג( דם טסיות של נמוכה רמה לך יש אם שלך לרופא ספר
.בהפרין להשתמש לא לך לומר עשוי שלך הרופא. בגוף מקום בשום לעצור ניתן שלא כבד דימום לך

 עמוד ברז לאחרונה עברת ואם; זיהום או חום לך יש אם; שלך הווסת את כעת חווה אתה אם שלך לרופא ספר
 הרדמה), אחרות בעיות או זיהום לבדוק כדי השדרה חוט את השוטף מהנוזל קטנה כמות של הסרה( השדרה
 או השדרה חוט, המוח מערב במיוחד, ניתוח), השדרה עמוד סביב באזור כאבים נגד תרופות מתן( השדרה בעמוד
 שבו מצב( המופיליה כגון דימום הפרעת פעם אי לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. לב התקף או, העין
, בריאות, ברגליים דם קרישי), דם קרישי להיווצרות הגורם מצב(III  באנטיתרומבין מחסור), כרגיל נקרש אינו הדם
 את שמנקז צינור, במעי או בקיבה כיבים, סרטן, לעור מתחת סגולים כתמים או חריגות חבורות, בגוף מקום בכל או

,גבוה דם לחץ, המעי או הקיבה

, בהפרין השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

.בהפרין משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 הטיפול במהלך עת בכל לעשן מפסיק אתה ואם טבק במוצרי משתמש או מעשן אתה אם שלך לרופא ספר
.זו תרופה של היעילות את להפחית עשוי עישון. בהפרין
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?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.מנה להזריק תשכח אם לעשות עליך מה שלך הרופא עם שוחח, בבית בעצמך הפרין תזריק אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול הפרין
:חולף לא

הוזרק הופרין שבו במקום פצעים או חבורות, כאבים, אדמומיות

שיער איבוד

, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר

חריגים דימום או חבורות

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות

וזפתית שחורה או בוהק אדום דם המכילה צואה

בשתן דם

יתר עייפות

בחילה

הקֲָאָה

בלחיצה נוחות אי או לחץ, בחזה כאבים

בגב או בצוואר, בלסת, בכתף, בזרועות נוחות אי

דם להשתעל

מוגברת הזעה

פתאומי חמור ראש כאב

עילפון או סחרחורת

קואורדינציה או משקל שיווי של פתאומי אובדן

בהליכה פתאומית בעיה

הגוף של אחד בצד במיוחד, הרגל או הזרוע, הפנים של פתאומיים חולשה או תחושה חוסר

דיבור בהבנת או בדיבור קושי או, פתאומי בלבול

בשתיהן או אחת בעיניים לראות קושי

שחור או סגול העור צבע שינוי
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ברגליים או בזרועות כהה או כחול צבע ושינוי כאב

הרגליים כפות של התחתון בחלק במיוחד, וצריבה גירוד

צמְרַמֹורתֶ

חום

כוורות

פריחה

צפצופים

נשימה קוצר

בליעה או נשימה קשיי

צרְִידּות

שעות שנמשכת כואבת זקפה

 אנשים אצל במיוחד), בקלות להישבר ועלולות נחלשות העצמות בו מצב( לאוסטאופורוזיס לגרום עלול הפרין
.זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. רב זמן במשך בתרופה המשתמשים

.זו בתרופה השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול הפרין

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 הקפד. בזהירות האלה ההנחיות את בצע. התרופה את לאחסן כיצד לך יגיד שלך הרופא, בבית הפרין תזריק אם
 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את לשמור
.הפרין להקפיא אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

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

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך
 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה
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בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
מהאף דימום

בשתן דם

וזפתית שחורה צואה

קלות חבורות

חריג דימום

בצואה אדום דם

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.ביתית בדיקה באמצעות שלך בצואה הדם את לבדוק ממך לבקש עשוי שלך הרופא. להפרין שלך הגוף

.בהפרין משתמש שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

¶®ליפו-הפין

¶®ליקוואמין

¶®פאנהפרין

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/09/2017-  לאחרונה מתוקן
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זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש
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