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Heparininjektion
uttalas som (hep' a rin)

hur är denna medicin utskriven?

Heparin används för att förhindra att blodproppar bildas hos personer som har vissa medicinska tillstånd eller 
som genomgår vissa medicinska ingrepp som ökar risken för att blodproppar bildas. Heparin används också 
för att stoppa tillväxten av proppar som redan har bildats i blodkärlen, men det kan inte användas för att 
minska storleken på proppar som redan har bildats. Heparin används också i små mängder för att förhindra 
att blodproppar bildas i katetrar (små plaströr genom vilka mediciner kan administreras eller blod tas) som 
lämnas kvar i venerna under en viss tid. Heparin ingår i en klass av läkemedel som kallas antikoagulantia 
('blodförtunnare'). Det fungerar genom att minska blodets koaguleringsförmåga.

hur ska detta läkemedel användas?

Heparin kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) eller djupt under huden 
och som en utspädd (mindre koncentrerad) lösning som ska injiceras i intravenösa katetrar. Heparin ska 
inte injiceras i en muskel. Heparin injiceras ibland en till sex gånger om dagen och ibland ges som en 
långsam, kontinuerlig injektion i venen. När heparin används för att förhindra blodproppar från att bildas 
i intravenösa katetrar, används det vanligtvis när katetern först sätts på plats, och varje gång som blod 
dras ut ur katetern eller medicin ges genom katetern.

Heparin kan ges till dig av en sjuksköterska eller annan vårdgivare, eller du kan bli tillsagd att injicera 
medicinen själv hemma. Om du själv ska injicera heparin kommer en vårdgivare att visa dig hur du injicerar 
medicinen. Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du inte förstår dessa anvisningar eller 
har några frågor om var på din kropp du ska injicera heparin, hur du ska ge injektionen eller hur du gör dig av 
med använda nålar och sprutor efter att du har injicerat läkemedlet.

Om du själv ska injicera heparin, följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Använd heparin exakt enligt anvisningarna. Använd inte 
mer eller mindre av det eller använd det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Heparinlösning finns i olika styrkor, och att använda fel styrka kan orsaka allvarliga problem. Innan du ger en 

injektion med heparin, kontrollera förpackningens etikett för att säkerställa att det är styrkan på heparinlösningen 

som din läkare ordinerat åt dig. Om styrkan av heparin inte är korrekt använd inte heparinet och kontakta din 

läkare eller apotekspersonal omedelbart.
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Din läkare kan öka eller minska din dos under din heparinbehandling. Om du själv ska injicera 
heparin, var säker på att du vet hur mycket medicin du ska använda.

användningsområdena för detta läkemedel

Heparin används också ibland ensamt eller i kombination med acetylsalicylsyra för att förhindra graviditetsförlust och 

andra problem hos gravida kvinnor som har vissa medicinska tillstånd och som har upplevt dessa problem under sina 

tidigare graviditeter. Tala med din läkare eller apotekspersonal om riskerna med att använda detta läkemedel för att 

behandla ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder heparin,

berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot heparin, andra mediciner, nötköttsprodukter, 
fläskprodukter eller någon av ingredienserna i heparininjektion. Fråga din läkare eller apotekspersonal om en lista 
över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
andra antikoagulantia som warfarin (Coumadin); antihistaminer (i många host- och 
förkylningsprodukter); antitrombin III (Trombat III); aspirin eller aspirininnehållande produkter och 
andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och 
naproxen (Aleve, Naprosyn); dextran; digoxin (Digitek, Lanoxin); dipyridamol (Persantine, i 
Aggrenox); hydroxiklorokin (Plaquenil); indometacin (Indocin); fenylbutazon (Azolid) (ej tillgängligt i 
USA); kinin; och tetracyklinantibiotika såsom demeklocyklin (Declomycin), doxycyklin (Monodox, 
Vibramycin), minocyklin (Dynacin, Minocin) och tetracyklin (Bristacyklin, Sumycin). Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

Tala om för din läkare om du har en låg nivå av blodplättar (typ av blodkroppar som behövs för normal koagulering) i 
ditt blod och om du har kraftiga blödningar som inte kan stoppas någonstans i kroppen. Din läkare kan säga till dig 
att inte använda heparin.

berätta för din läkare om du för närvarande upplever din menstruation; om du har feber eller infektion; 
och om du nyligen har haft en ryggradsbesvär (borttagande av en liten mängd av vätskan som badar 
ryggmärgen för att testa för infektion eller andra problem), ryggmärgsbedövning (tillförsel av 
smärtstillande medicin i området runt ryggraden), operation, särskilt involverar hjärnan, ryggmärgen eller 
ögat, eller en hjärtinfarkt. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft en 
blödningsrubbning som blödarsjuka (tillstånd där blodet inte koagulerar normalt), antitrombin III-brist 
(tillstånd som gör att blodproppar bildas), blodproppar i benen, lungorna, eller var som helst i kroppen, 
ovanliga blåmärken eller lila fläckar under huden, cancer, sår i magen eller tarmen, en slang som dränerar 
magen eller tarmen, högt blodtryck,

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan 
du använder heparin, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 
heparin.

tala om för din läkare om du röker eller använder tobaksprodukter och om du slutar röka när som helst 
under din behandling med heparin. Rökning kan minska effektiviteten av denna medicin.
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hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du själv ska injicera heparin hemma, tala med din läkare om vad du ska göra om du glömmer att 
injicera en dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Heparin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

rodnad, smärta, blåmärken eller sår på platsen där heparin injicerades

håravfall

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta 
din läkare omedelbart:

ovanliga blåmärken eller blödningar

spyor som är blodiga eller ser ut som kaffesump

avföring som innehåller klarrött blod eller är svart och tjäraktig

blod i urinen

överdriven trötthet

illamående

kräkningar

bröstsmärtor, tryck eller obehag vid klämning

obehag i armar, axel, käke, nacke eller rygg

hosta blod

överdriven svettning

plötslig svår huvudvärk

yrsel eller svimning

plötslig förlust av balans eller koordination

plötsliga problem med att gå

plötslig domningar eller svaghet i ansikte, arm eller ben, särskilt på ena sidan av kroppen

plötslig förvirring eller svårigheter att tala eller förstå tal

svårt att se på ett eller båda ögonen

lila eller svart missfärgning av huden
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smärta och blå eller mörk missfärgning i armar eller ben

klåda och sveda, särskilt på undersidan av fötterna

frossa

feber

nässelfeber

utslag

väsande andning

andnöd

svårigheter att andas eller svälja

heshet

smärtsam erektion som varar i timmar

Heparin kan orsaka osteoporos (tillstånd där benen blir svaga och lätt kan bryta), särskilt hos personer 
som använder medicinen under lång tid. Tala med din läkare om riskerna med att använda detta 
läkemedel.

Heparin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder 
denna medicin.

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Om du ska injicera heparin hemma, kommer din läkare att berätta hur du ska förvara medicinen. 
Följ dessa anvisningar noggrant. Se till att förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt stängd 
och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt 
(inte i badrummet). Frys inte heparin.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos
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Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

näsblödning

blod i urinen

svart, tjäraktig avföring

lätt blåmärken

ovanlig blödning

rött blod i avföringen

spyor som är blodiga eller ser ut som kaffesump

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på heparin. Din läkare kan be dig kontrollera din avföring för blod med hjälp av ett 
hemmatest.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du använder 
heparin.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Lipo-Hepin®¶

Liquaemin®¶

Panheparin®¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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Lär dig hur du citerar den här sidan
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