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الهيبارينحقن
)rin) 'a hepباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

يخضعون الذين أو معينة طبية حاالت من يعانون الذين األشخاص لدى الدموية الجلطات تكون لمنع الهيبارين يستخدم

في بالفعل تكونت التي الجلطات نمو لوقف أيضاً الهيبارين يستخدم الجلطات. تكوين فرصة من تزيد معينة طبية إلجراءات

بكميات أيضاً الهيبارين يستخدم بالفعل. تكونت التي الجلطات حجم لتقليل استخدامه يمكن ال ولكن الدموية ، األوعية

 )الدمسحب أو الدواء إعطاء خاللها من يمكن صغيرة بالستيكية أنابيب (القسطرة في الدموية الجلطات تشكل لمنع صغيرة
"الدممميعات ("التخثر مضادات تسمى األدوية من فئة إلى الهيبارين ينتمي الزمن. من فترة مدى على األوردة في تتُرك التي

التخثر.على الدم قدرة تقليل طريق عن يعمل وهو . )

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم  ً)تركيزاأقل (مخفف وكمحلول الجلد تحت بعمق أو  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول الهيبارين يأتي

ويعُطى يومياً مرات ست إلى مرة من أحياناً الهيبارين يحُقن العضل. في الهيبارين حقن ينبغي ال الوريدية. القسطرة في حقنه

فإنه الوريدية ، القسطرة في الدم جلطات تشكل لمنع الهيبارين استخدام يتم عندما الوريد. في ومستمرة بطيئة كحقنة أحياناً

خالل من الدواء إعطاء أو القسطرة من الدم سحب فيها يتم مرة كل وفي مرة ، ألول القسطرة وضع عند عادة يستخدم

القسطرة.

إذا المنزل. في بنفسك الدواء حقن منك يطُلب قد أو آخر ، صحية رعاية مقدم أو ممرضة قبل من لك الهيبارين إعطاء يمكن

أو ممرضتك أو طبيبك اسأل الدواء. حقن كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف بنفسك ، الهيبارين ستحقن كنت

كيفية أو الهيبارين ، تحقن أن يجب جسمك في مكان حول أسئلة أي لديك أو التوجيهات هذه تفهم ال كنت إذا الصيدلي

الدواء.حقن بعد المستخدمة والمحاقن اإلبر من التخلص كيفية أو الحقنة ، إعطاء

طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات فاتبع بنفسك ، الهيبارين ستحقن كنت إذا

أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماماً الهيبارين استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو

طبيبك.وصفه مما

إعطاء قبل خطيرة. مشكالت حدوث في الخاطئة القوة استخدام يتسبب وقد مختلفة ، قوة بنقاط الهيبارين محلول يأتي

قوة كانت إذا طبيبك. لك وصفه الذي الهيبارين محلول قوة أنها من للتأكد العبوة ملصق من تحقق الهيبارين ، حقنة

الفور.على الصيدلي أو بطبيبك واتصل الهيبارين تستخدم فال صحيحة ، غير الهيبارين
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الدواء مقدار معرفة من فتأكد بنفسك ، الهيبارين ستحقن كنت إذا الهيبارين. عالج أثناء جرعتك ينقص أو طبيبك يزيد قد

استخدامه.عليك يجب الذي

الدواءلهذا استخدامات هناك

النساء لدى أخرى ومشاكل الحمل فقدان لمنع األسبرين مع باالشتراك أو بمفرده األحيان بعض في أيضاً الهيبارين يستخدم

إلى تحدث المبكرة. الحمل حاالت في المشكالت هذه من عانوا والذين معينة طبية حاالت من يعانين الالتي الحوامل

حالتك.لعالج الدواء هذا استخدام مخاطر حول الصيدلي أو طبيبك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الهيبارين ،استخدام قبل

لحم منتجات أو البقر ، لحم منتجات أو أخرى ، أدوية أي أو الهيبارين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل الهيبارين. حقن مكونات من أي أو الخنزير ،

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مضادات  ؛ )الكومادين(الوارفارين مثل األخرى التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

أو األسبرين  ؛ )الثالثثرومبات (الثالث الثرومبين مضاد  ؛ )والبردالسعال منتجات من العديد في (الهيستامين

غير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير من وغيرها األسبرين على المحتوية المنتجات

ديجيتيك ، (الديجوكسين ديكستران.  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيدية

 ؛ )إندوسين(إندوميثاسين  ؛ )بالكوينيل(كلوروكوين هيدروكسي  ؛ )أجرينوكسفي بيرسينتين ، (ديبيريدامول  ؛ )النوكسين

مثل التتراسيكلين الحيوية والمضادات الكينين.  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )أزوليد(بوتازون فينيل

 )مينوسينديناسين ، (مينوسيكلين  ، )فيبراميسينمونودوكس ، (دوكسيسيكلين  ، )ديكلوميسين(ديميكلوسيكلين
بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )سوميسينبريستاسيكلين ، (والتتراسيكلين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً

وإذا دمك في  )الطبيعيللتخثر الالزمة الدم خاليا نوع (الدموية الصفائح من منخفض مستوى لديك كان إذا طبيبك أخبر

الهيبارين.استخدام بعدم طبيبك يخبرك قد جسمك. في مكان أي في إيقافه يمكن ال حاد نزيف لديك كان

مؤخراً خضعت قد كنت إذا عدوى. أو حمى من تعاني كنت إذا حالياً ؛ الحيض فترة من تعانين كنت ِإذا طبيبك أخبري

النخاعي التخدير  ، )أخرىمشاكل أو العدوى لفحص الشوكي النخاع يغمر الذي السائل من صغيرة كمية إزالة (شوكي لبزل

العين أو الشوكي النخاع أو الدماغ تشمل خاصة الجراحة ،  ، )الفقريبالعمود المحيطة المنطقة في األلم مسكنات إعطاء (

فيها يتخثر ال حالة (الهيموفيليا مثل نزيف اضطراب من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر قلبية. نوبة أو

الساقين في الدموية والجلطات  ، )الدمتجلط تسبب حالة (الثالث الثرومبين مضاد ونقص  ، )طبيعيبشكل الدم

أو المعدة في تقرحات سرطان ، الجلد ، تحت أرجوانية بقع أو عادية غير كدمات الجسم ، في مكان أي في أو والرئتين ،

الدم ،ضغط ارتفاع األمعاء ، أو المعدة يصرف أنبوب األمعاء ،

فاتصل الهيبارين ، استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

الهيبارين.

بالهيبارين. العالج أثناء وقت أي في التدخين عن توقفت وإذا التبغ منتجات تستخدم أو تدخن كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا فعالية من التدخين يقلل قد
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اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جرعة.حقن نسيت إذا فعله عليك يجب ما حول طبيبك إلى فتحدث المنزل ، في بنفسك الهيبارين ستحقن كنت إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الهيبارين يسبب قد

تختفي:

الهيبارينحقن مكان في تقرحات أو كدمات أو ألم أو احمرار

الشعرتساقط

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على

عاديغير نزيف أو كدمات

القهوةيشبه أو الدموي القيء

وقطريأسود أو فاتح أحمر دم على يحتوي براز

البولفي دم

المفرطالتعب

غثيان

التقيؤ

الضغطمن انزعاج أو ضغط أو الصدر في ألم

الظهرأو الرقبة أو الفك أو الكتف أو الذراعين في الراحة عدم

الدمسعال

المفرطالتعرق

مفاجئحاد صداع

اإلغماءأو الدوار

المفاجئالتنسيق أو التوازن فقدان

المشيفي مفاجئة صعوبة

الجسممن واحد جانب في خاصة الساق ، أو الذراع أو الوجه في مفاجئ ضعف أو خدر

الكالمفهم أو التحدث في صعوبة أو مفاجئ ارتباك

كلتيهماأو العينين بإحدى الرؤية في صعوبة

األسودأو األرجواني الجلد تلون
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الداكنأو األزرق اللون إلى الساقين أو الذراعين لون وتغير ألم

القدمينأسفل في خاصة وحرقان حكة

قشعريرة

حمُى

قشعريرة

متسرع

أزيز

التنفسفي ضيق

البلعأو التنفس في صعوبة

الصوتفي بحة

لساعاتيستمر مؤلم انتصاب

الذين األشخاص عند خاصة  ، )بسهولةتنكسر وقد ضعيفة العظام فيها تصبح حالة (العظام هشاشة الهيبارين يسبب قد

الدواء.هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث طويلة. لفترة الدواء يستخدمون

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الهيبارين يسبب قد

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

هذه اتبع الدواء. تخزين بكيفية بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يخبرك فسوف المنزل ، في الهيبارين ستحقن كنت إذا

قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا االحتفاظ من تأكد بعناية. التعليمات

الهيبارين.تجمد ال . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة في بتخزينه

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

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

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

األنففي نزيف

البولفي دم

قطرانيأسود براز

سهلةكدمات

عاديغير نزيف

البرازفي أحمر دم

القهوةيشبه أو الدموي القيء

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

منزلي.اختبار باستخدام الدم عن بحثاً البراز فحص طبيبك منك يطلب قد للهيبارين.

الهيبارين.تستخدم أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

¶®هيبينليبو

¶®ليكويمين

¶®بانهيبارين

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/09/2017- مراجعة آخر
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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