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Injecție cu heparină
pronunțat ca (hep' a rin)

de ce este prescris acest medicament?

Heparina este utilizată pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge la persoanele care au anumite afecțiuni medicale sau care 

sunt supuse anumitor proceduri medicale care cresc șansa ca cheaguri să se formeze. Heparina este, de asemenea, utilizată 

pentru a opri creșterea cheagurilor care s-au format deja în vasele de sânge, dar nu poate fi utilizată pentru a scădea dimensiunea 

cheagurilor care s-au format deja. Heparina este, de asemenea, utilizată în cantități mici pentru a preveni formarea cheagurilor de 

sânge în catetere (tuburi mici de plastic prin care se pot administra medicamente sau se poate extrage sânge) care rămân în vene 

pe o perioadă de timp. Heparina face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticoagulante („diluanți ai sângelui”). 

Acționează prin scăderea capacității de coagulare a sângelui.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Heparina vine ca o soluție (lichid) pentru a fi injectată intravenos (într-o venă) sau profund sub piele și ca o soluție 

diluată (mai puțin concentrată) pentru a fi injectată în cateterele intravenoase. Heparina nu trebuie injectată într-un 

mușchi. Heparina este uneori injectată de una până la șase ori pe zi și uneori administrată ca injecție lentă și 

continuă în venă. Atunci când heparina este utilizată pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge în cateterele 

intravenoase, este de obicei utilizată atunci când cateterul este prima dată la locul său și de fiecare dată când sângele 

este extras din cateter sau medicamentul este administrat prin cateter.

Heparina vă poate fi administrată de o asistentă medicală sau de un alt furnizor de asistență medicală sau vi se poate 

spune să vă injectați singur medicamentul acasă. Dacă vă veți injecta singur heparină, un furnizor de asistență medicală vă 

va arăta cum să injectați medicamentul. Adresați-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului dacă nu 

înțelegeți aceste instrucțiuni sau aveți întrebări despre locul în care ar trebui să vă injectați heparina, cum să faceți injecția 

sau cum să eliminați acele și seringile uzate după injectarea medicamentului.

Dacă vă veți injecta singur heparină, urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră 

sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați heparină exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai 

mult sau mai puțin sau folosiți mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Soluția de heparină vine în diferite concentrații, iar utilizarea unei concentrații greșite poate cauza probleme grave. Înainte 

de a administra o injecție cu heparină, verificați eticheta ambalajului pentru a vă asigura că este concentrația soluției de 

heparină pe care medicul dumneavoastră v-a prescris-o. Dacă concentrația heparinei nu este corectă, nu utilizați heparina 

și sunați imediat medicul sau farmacistul.
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Medicul dumneavoastră vă poate crește sau reduce doza în timpul tratamentului cu heparină. Dacă vă veți injecta singur 

heparină, asigurați-vă că știți cât de mult medicament ar trebui să utilizați.

există utilizări pentru acest medicament

Heparina este, de asemenea, uneori utilizată singură sau în combinație cu aspirina pentru a preveni pierderea sarcinii și alte 

probleme la femeile însărcinate care au anumite afecțiuni medicale și care s-au confruntat cu aceste probleme în sarcinile 

anterioare. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre riscurile utilizării acestui medicament pentru a vă 

trata starea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza heparină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la heparină, orice alte medicamente, produse din carne de vită, produse din carne 

de porc sau oricare dintre ingredientele injectate cu heparină. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: alte anticoagulante, cum ar fi warfarina (Coumadin); 
antihistaminice (în multe produse pentru tuse și răceală); antitrombina III (Trombat III); aspirină sau produse care 
conțin aspirină și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și 
naproxen (Aleve, Naprosyn); dextran; digoxină (Digitek, Lanoxin); dipiridamol (Persantine, în Aggrenox); 
hidroxiclorochină (Plaquenil); indometacin (Indocin); fenilbutazonă (Azolid) (nu este disponibilă în SUA); chinină; și 
antibiotice tetracicline, cum ar fi demeclociclină (Declomycin), doxiciclină (Monodox, Vibramycin), minociclină 
(Dynacin, Minocin) și tetraciclină (Bristacycline, Sumycin). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 
modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți un nivel scăzut de trombocite (tip de celule sanguine necesare pentru coagularea 

normală) în sânge și dacă aveți sângerări abundente care nu pot fi oprite nicăieri în corpul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră 

vă poate spune să nu utilizați heparină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți în prezent perioada menstruală; dacă aveți febră sau o infecție; și dacă ați 
avut recent o puncție spinală (eliminarea unei cantități mici de lichid care scaldă măduva spinării pentru a testa infecția 
sau alte probleme), rahianestezie (administrarea de medicamente pentru durere în zona din jurul coloanei vertebrale), 
intervenții chirurgicale, în special care implică creierul, măduva spinării sau ochiul sau un atac de cord. De asemenea, 
spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o tulburare de sângerare, cum ar fi hemofilie 
(afecțiune în care sângele nu se coagulează în mod normal), deficit de antitrombină III (afecțiune care provoacă 
formarea cheagurilor de sânge), cheaguri de sânge la nivelul picioarelor, plămânilor, sau oriunde în corp, vânătăi 
neobișnuite sau pete violete sub piele, cancer, ulcere în stomac sau intestin, un tub care drenează stomacul sau 
intestinul, hipertensiune arterială,

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp 

ce utilizați heparină, sunați la medicul dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați 

heparină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă fumați sau utilizați produse din tutun și dacă vă opriți la fumat în orice 
moment în timpul tratamentului cu heparină. Fumatul poate reduce eficacitatea acestui medicament.
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ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă vă veți injecta singur heparină acasă, discutați cu medicul dumneavoastră despre ce ar trebui să faceți dacă 

uitați să vă injectați o doză.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Heparina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

roșeață, durere, vânătăi sau răni la locul în care a fost injectată heparina

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

vânătăi sau sângerări neobișnuite

vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea

scaun care conține sânge roșu aprins sau este negru și gudron

sânge în urină

oboseala excesiva

greaţă

vărsături

durere în piept, presiune sau disconfort de strângere

disconfort la nivelul brațelor, umărului, maxilarului, gâtului sau spatelui

tusind cu sânge

transpirație excesivă

durere de cap severă bruscă

amețeli sau leșin

pierderea bruscă a echilibrului sau a coordonării

probleme bruște la mers

amorțeală sau slăbiciune bruscă a feței, brațului sau piciorului, în special pe o parte a corpului

confuzie bruscă sau dificultăți de a vorbi sau de a înțelege vorbirea

dificultăți de vedere la unul sau ambii ochi

decolorarea pielii violet sau negru
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durere și decolorare albastră sau închisă la nivelul brațelor sau picioarelor

mâncărime și arsuri, în special la nivelul picioarelor

frisoane

febră

urticarie

eczemă

respiraţie şuierătoare

dificultăți de respirație

dificultăți de respirație sau de înghițire

răguşeală

erecție dureroasă care durează ore întregi

Heparina poate provoca osteoporoză (afecțiune în care oasele devin slabe și se pot rupe cu ușurință), în special la persoanele care 

folosesc medicamentul pentru o perioadă lungă de timp. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui 

medicament.

Heparina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce utilizați acest 

medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Dacă vă veți injecta heparină acasă, medicul dumneavoastră vă va spune cum să păstrați medicamentul. 
Urmați aceste instrucțiuni cu atenție. Asigurați-vă că păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, 
bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate 
(nu în baie). Nu înghețați heparina.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

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

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj
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În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

sângerare nazale

sânge în urină

scaune negre, gudronate

vânătăi ușoare

sângerare neobișnuită

sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la heparină. Medicul dumneavoastră vă poate cere să vă verificați scaunul pentru sânge folosind un test la domiciliu.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că utilizați 

heparină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Lipo-Hepin®¶

Liquaemin®¶

Panheparina®¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.09.2017
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