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Инжектиране на хепарин
произнася се като (hep' a rin)

защо е предписано това лекарство?

Хепаринът се използва за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци при хора, които имат определени медицински 

състояния или които се подлагат на определени медицински процедури, които увеличават шанса за образуване на съсиреци. 

Хепаринът се използва и за спиране на растежа на вече образувани съсиреци в кръвоносните съдове, но не може да се използва 

за намаляване на размера на вече образуваните съсиреци. Хепаринът също се използва в малки количества, за да се 

предотврати образуването на кръвни съсиреци в катетри (малки пластмасови епруветки, през които могат да се прилагат 

лекарства или кръв), които остават във вените за определен период от време. Хепаринът е в клас лекарства, наречени 

антикоагуланти („разредители на кръвта“). Действа чрез намаляване на способността за съсирване на кръвта.

как трябва да се използва това лекарство?

Хепаринът се предлага като разтвор (течност), който се инжектира интравенозно (във вена) или дълбоко под кожата и 

като разреден (по-малко концентриран) разтвор за инжектиране във венозни катетри. Хепарин не трябва да се инжектира 

в мускул. Хепаринът понякога се инжектира един до шест пъти на ден, а понякога се прилага като бавна, непрекъсната 

инжекция във вената. Когато хепаринът се използва за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци във 

интравенозните катетри, той обикновено се използва при първото поставяне на катетъра и всеки път, когато кръвта се 

изтегля от катетъра или лекарството се дава през катетъра.

Хепарин може да Ви бъде даден от медицинска сестра или друг доставчик на здравни услуги или може да Ви бъде казано да 

инжектирате лекарството сами у дома. Ако сами ще инжектирате хепарин, доставчик на здравни услуги ще ви покаже как да 

инжектирате лекарството. Посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако не разбирате тези указания 

или имате въпроси относно това къде в тялото си трябва да инжектирате хепарин, как да поставите инжекцията или как да 

изхвърлите използваните игли и спринцовки, след като инжектирате лекарството.

Ако сами ще инжектирате хепарин, следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте хепарин точно както е указано. Не използвайте повече или по-

малко от него или го използвайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Разтворът на хепарин се предлага в различни концентрации и използването на грешна концентрация може да причини 

сериозни проблеми. Преди да поставите инжекция с хепарин, проверете етикета на опаковката, за да се уверите, че е силата на 

разтвора на хепарин, който Вашият лекар Ви е предписал. Ако силата на хепарина не е правилна, не използвайте хепарина и 

незабавно се обадете на Вашия лекар или фармацевт.
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Вашият лекар може да увеличи или намали дозата Ви по време на лечението с хепарин. Ако сами ще 

инжектирате хепарин, уверете се, че знаете колко лекарство трябва да използвате.

други употреби на това лекарство

Хепаринът също понякога се използва самостоятелно или в комбинация с аспирин за предотвратяване на загуба на 

бременност и други проблеми при бременни жени, които имат определени медицински състояния и които са имали тези 

проблеми в по-ранните си бременности. Говорете с Вашия лекар или фармацевт за рисковете от използването на това 

лекарство за лечение на Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате хепарин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към хепарин, други лекарства, телешки продукти, продукти от 

свинско месо или някоя от съставките на хепариновата инжекция. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за списък на 

съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: други антикоагуланти като варфарин (Coumadin); антихистамини (в много 
продукти за кашлица и настинка); антитромбин III (тромбат III); аспирин или продукти, съдържащи аспирин и 
други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, 
Naprosyn); декстран; дигоксин (Digitek, Lanoxin); дипиридамол (Persantine, в Aggrenox); хидроксихлорохин 
(Plaquenil); индометацин (Indocin); фенилбутазон (Азолид) (не се предлага в САЩ); хинин; и тетрациклинови 
антибиотици като демеклоциклин (Declomycin), доксициклин (Monodox, Vibramycin), миноциклин (Dynacin, 
Миноцин) и тетрациклин (Бристациклин, Сумицин). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 
Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате ниско ниво на тромбоцити (вид кръвни клетки, необходими за нормално съсирване) в 

кръвта Ви и ако имате тежко кървене, което не може да бъде спряно никъде в тялото Ви. Вашият лекар може да Ви каже да 

не използвате хепарин.

уведомете Вашия лекар, ако в момента имате менструален цикъл; ако имате треска или инфекция; и ако наскоро сте 
имали гръбначен кран (отстраняване на малко количество течност, която изкъпва гръбначния мозък за тестване за 
инфекция или други проблеми), спинална анестезия (прилагане на болкоуспокояващи в областта около гръбначния 
стълб), хирургия, особено включващ мозъка, гръбначния мозък или окото, или сърдечен удар. Също така уведомете 
Вашия лекар, ако имате или някога сте имали нарушение на кървенето като хемофилия (състояние, при което кръвта 
не се съсирва нормално), дефицит на антитромбин III (състояние, което причинява образуване на кръвни съсиреци), 
кръвни съсиреци в краката, белите дробове, или навсякъде по тялото, необичайни синини или лилави петна под 
кожата, рак, язви в стомаха или червата, тръба, която дренира стомаха или червата, високо кръвно налягане,

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате хепарин, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че използвате 
хепарин.

уведомете Вашия лекар, ако пушите или използвате тютюневи изделия и ако спрете да пушите по всяко време по 
време на лечението с хепарин. Пушенето може да намали ефективността на това лекарство.
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какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако сами ще си инжектирате хепарин у дома, говорете с Вашия лекар какво трябва да направите, ако забравите да 

инжектирате доза.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Хепаринът може да причини странични ефекти. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

зачервяване, болка, синини или рани на мястото, където е инжектиран хепарин

косопад

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 

се обадете на Вашия лекар:

необичайни синини или кървене

повръщане, което е кърваво или прилича на утайка от кафе

изпражнения, които съдържат яркочервена кръв или са черни и катранени

кръв в урината

прекомерна умора

гадене

повръщане

болка в гърдите, натиск или дискомфорт при притискане

дискомфорт в ръцете, раменете, челюстта, врата или гърба

кашляне на кръв

прекомерно изпотяване

внезапно силно главоболие

замаяност или припадък

внезапна загуба на равновесие или координация

внезапно затруднено ходене

внезапно изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака, особено от едната страна на тялото

внезапно объркване или затруднено говорене или разбиране на речта

затруднено виждане в едното или двете очи

лилаво или черно обезцветяване на кожата

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



15.04.22, 11:25 ч Инжектиране на хепарин: Информация за лекарствата MedlinePlus

болка и синьо или тъмно оцветяване в ръцете или краката

сърбеж и парене, особено в долната част на краката

тръпки

треска

копривна треска

обрив

хрипове

недостиг на въздух

затруднено дишане или преглъщане

дрезгавост

болезнена ерекция, която продължава с часове

Хепаринът може да причини остеопороза (състояние, при което костите стават слаби и могат лесно да се счупят), особено 

при хора, които използват лекарството за дълго време. Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това 

лекарство.

Хепаринът може да причини други странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато използвате 

това лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Ако ще инжектирате хепарин у дома, вашият доставчик на здравни услуги ще ви каже как да съхранявате лекарството. 

Следвайте внимателно тези указания. Не забравяйте да съхранявате това лекарство в контейнера, в който е дошъл, 

плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в 

банята). Не замразявайте хепарин.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране
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В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

кървене от носа

кръв в урината

черни, катранени изпражнения

лесно образуване на синини

необичайно кървене

червена кръв в изпражненията

повръщане, което е кърваво или прилича на утайка от кафе

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да провери 

реакцията на тялото ви към хепарин. Вашият лекар може да ви помоли да проверите изпражненията си за кръв, като използвате тест у 

дома.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че използвате хепарин.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Липо-Хепин®¶

Liquaemin®¶

Панхепарин®¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.

Последна редакция - 15.09.2017 г
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Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти
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