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Heparin Enjeksiyonu
(hep' a rin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Heparin, belirli tıbbi durumları olan veya pıhtılaşma olasılığını artıran belirli tıbbi prosedürlerden 
geçen kişilerde kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için kullanılır. Heparin ayrıca kan damarlarında 
önceden oluşmuş pıhtıların büyümesini durdurmak için kullanılır, ancak halihazırda oluşmuş 
pıhtıların boyutunu küçültmek için kullanılamaz. Heparin ayrıca belirli bir süre boyunca damarlarda 
kalan kateterlerde (ilacın uygulanabileceği veya kanın alınabileceği küçük plastik tüpler) kan 
pıhtılarının oluşmasını önlemek için küçük miktarlarda kullanılır. Heparin, antikoagülanlar ('kan 
sulandırıcılar') adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Heparin, intravenöz (damar içine) veya derinin altına enjekte edilecek bir solüsyon (sıvı) ve intravenöz 
kateterlere enjekte edilecek seyreltik (daha az konsantre) bir solüsyon olarak gelir. Heparin kas içine 
enjekte edilmemelidir. Heparin bazen günde bir ila altı kez enjekte edilir ve bazen damara yavaş, 
sürekli enjeksiyon olarak verilir. Heparin intravenöz kateterlerde kan pıhtılarının oluşmasını önlemek 
için kullanıldığında, genellikle kateter ilk yerleştirildiğinde ve kateterden her kan çekildiğinde veya 
kateterden ilaç verildiğinde kullanılır.

Heparin size bir hemşire veya başka bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından verilebilir veya ilacı evde kendiniz 

enjekte etmeniz istenebilir. Heparini kendinize enjekte edecekseniz, bir sağlık kuruluşu size ilacı nasıl enjekte 

edeceğinizi gösterecektir. Bu talimatları anlamadıysanız veya heparini vücudunuzun neresine enjekte etmeniz 

gerektiği, enjeksiyonun nasıl yapılacağı veya ilacı enjekte ettikten sonra kullanılmış iğne ve şırıngaların nasıl atılacağı 

hakkında sorularınız varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorun.

Heparini kendinize enjekte edecekseniz, reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi 
bir kısmı doktorunuz veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Heparini aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla 
veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Heparin solüsyonu farklı güçlerde gelir ve yanlış gücün kullanılması ciddi sorunlara neden olabilir. Bir 
heparin enjeksiyonu yapmadan önce, doktorunuzun size reçete ettiği heparin solüsyonunun gücünden 
emin olmak için ambalaj etiketini kontrol edin. Heparinin gücü doğru değilse heparini kullanmayınız ve 
hemen doktorunuzu veya eczacınızı arayınız.
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Doktorunuz heparin tedaviniz sırasında dozunuzu artırabilir veya azaltabilir. Heparini kendinize enjekte 
edecekseniz, ne kadar ilaç kullanmanız gerektiğini bildiğinizden emin olun.

bu ilacın kullanım alanları

Heparin ayrıca bazı tıbbi durumları olan ve daha önceki gebeliklerinde bu sorunları yaşayan 
gebelerde gebelik kaybı ve diğer sorunları önlemek için bazen tek başına ya da aspirin ile birlikte 
kullanılır. Durumunuzu tedavi etmek için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla veya 
eczacınızla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Heparin kullanmadan önce,

heparine, diğer ilaçlara, sığır ürünlerine, domuz ürünlerine veya heparin enjeksiyonundaki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: varfarin (Coumadin) gibi diğer antikoagülanlar; antihistaminikler (birçok öksürük ve soğuk 
algınlığı ürünlerinde); antitrombin III (Thrombat III); aspirin veya aspirin içeren ürünler ve ibuprofen 
(Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar 
(NSAID'ler); dekstran; digoksin (Digitek, Lanoxin); dipiridamol (Persantine, Aggrenox'ta); 
hidroksiklorokin (Plaquenil); indometasin (Indocin); fenilbutazon (Azolid) (ABD'de mevcut değildir); 
kinin; ve demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Monodox, Vibramycin), minocycline (Dynacin, 
Minocin) ve tetrasiklin (Bristacycline, Sumycin). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya 
yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Kanınızda düşük düzeyde trombosit (normal pıhtılaşma için gerekli olan kan hücresi türü) varsa ve 
vücudunuzun herhangi bir yerinde durdurulamayan ağır kanamanız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz 
size heparin kullanmamanızı söyleyebilir.

şu anda adet döneminizi yaşıyorsanız doktorunuza söyleyin; ateşiniz veya enfeksiyonunuz varsa; 
ve yakın zamanda omurilik musluğu (enfeksiyon veya diğer sorunları test etmek için omuriliği 
yıkayan az miktarda sıvının alınması), spinal anestezi (omurga çevresindeki bölgede ağrı kesici ilaç 
verilmesi), ameliyat, özellikle beyin, omurilik veya göz veya kalp krizi ile ilgili. Ayrıca, hemofili 
(kanın normal olarak pıhtılaşmaması durumu), antitrombin III eksikliği (kan pıhtılarının 
oluşmasına neden olan durum), bacaklarda, akciğerlerde kan pıhtıları gibi bir kanama 
bozukluğunuz olup olmadığını da doktorunuza söyleyiniz. veya vücudun herhangi bir yerinde, cilt 
altında olağandışı morarma veya mor lekeler, kanser, mide veya bağırsakta ülser, mide veya 
bağırsağı boşaltan bir tüp, yüksek tansiyon,

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Heparin 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize heparin kullandığınızı 
söyleyin.

Heparin ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda sigara içiyorsanız veya tütün ürünleri kullanıyorsanız ve 
sigarayı bırakırsanız doktorunuza söyleyiniz. Sigara içmek bu ilacın etkinliğini azaltabilir.
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özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Heparini evde kendiniz enjekte edecekseniz, bir dozu enjekte etmeyi unutursanız ne yapmanız gerektiği konusunda 

doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Heparin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

heparinin enjekte edildiği yerde kızarıklık, ağrı, morarma veya yaralar

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

olağandışı morarma veya kanama

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma

parlak kırmızı kan içeren veya siyah ve katran rengi dışkı

idrarda kan

aşırı yorgunluk

mide bulantısı

kusma

göğüs ağrısı, basınç veya sıkma rahatsızlığı

kollarda, omuzda, çenede, boyunda veya sırtta rahatsızlık

kan tükürme

asiri terleme

ani şiddetli baş ağrısı

baş dönmesi veya bayılma

ani denge veya koordinasyon kaybı

ani yürüme zorluğu

özellikle vücudun bir tarafında yüz, kol veya bacakta ani uyuşukluk veya güçsüzlük

ani kafa karışıklığı veya konuşmada veya konuşmayı anlamada zorluk

bir veya iki gözde görme zorluğu

mor veya siyah cilt renk değişikliği

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682826.html 3/6



15.04.22, 11:25 Heparin Enjeksiyonu: MedlinePlus İlaç Bilgileri

kollarda veya bacaklarda ağrı ve mavi veya koyu renk değişikliği

özellikle ayak altlarında kaşıntı ve yanma

titreme

ateş

kurdeşen

döküntü

hırıltı

nefes darlığı

nefes alma veya yutma zorluğu

ses kısıklığı

saatlerce süren ağrılı ereksiyon

Heparin, özellikle ilacı uzun süre kullanan kişilerde osteoporoza (kemiklerin zayıflaması ve kolayca 
kırılması durumu) neden olabilir. Bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Heparin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Evde heparin enjekte edecekseniz, sağlık uzmanınız ilacı nasıl saklamanız gerektiğini size 
söyleyecektir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin. Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların 
erişemeyeceği bir yerde sakladığınızdan emin olun. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta 
(banyoda değil) saklayın. Heparini dondurmayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası
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Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

burun kanaması

idrarda kan

siyah, katranlı tabureler

kolay morarma

olağandışı kanama

dışkıda kırmızı kan

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun heparine tepkisini kontrol etmek 

için bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Doktorunuz, evde bir test kullanarak dışkınızda kan olup olmadığını kontrol etmenizi 

isteyebilir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline heparin kullandığınızı 

söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Lipo-Hepin®¶

Liquaemin®¶

panheparin®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri
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