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Heparin Injection
binibigkas bilang (hep' a rin)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Heparin ay ginagamit upang maiwasan ang pagbuo ng mga namuong dugo sa mga taong may ilang partikular na kondisyong 

medikal o sumasailalim sa ilang partikular na medikal na pamamaraan na nagpapataas ng pagkakataon na mabuo ang mga clots. 

Ginagamit din ang Heparin upang pigilan ang paglaki ng mga clots na nabuo na sa mga daluyan ng dugo, ngunit hindi ito maaaring 

gamitin upang bawasan ang laki ng mga clots na nabuo na. Ginagamit din ang Heparin sa maliliit na halaga upang maiwasan ang pagbuo 

ng mga pamumuo ng dugo sa mga catheter (maliliit na plastik na tubo kung saan maaaring ipainom ang gamot o kuhaan ng dugo) na 

naiwan sa mga ugat sa loob ng isang panahon. Ang Heparin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticoagulants ('mga 

blood thinner'). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng kakayahan sa pamumuo ng dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Heparin bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) o malalim sa ilalim ng balat at bilang isang dilute 

(hindi gaanong puro) na solusyon na iturok sa mga intravenous catheter. Ang heparin ay hindi dapat iturok sa isang kalamnan. 

Ang heparin ay minsan ay iniiniksyon ng isa hanggang anim na beses sa isang araw at kung minsan ay ibinibigay bilang isang 

mabagal, tuluy-tuloy na iniksyon sa ugat. Kapag ang heparin ay ginagamit upang maiwasan ang pagbuo ng mga pamumuo ng 

dugo sa mga intravenous catheter, kadalasang ginagamit ito kapag ang catheter ay unang inilagay, at sa tuwing ang dugo ay 

inilabas mula sa catheter o ang gamot ay ibinibigay sa pamamagitan ng catheter.

Ang heparin ay maaaring ibigay sa iyo ng isang nars o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o maaari kang sabihan na mag-

iniksyon ng gamot nang mag-isa sa bahay. Kung ikaw mismo ang mag-iiniksyon ng heparin, ipapakita sa iyo ng isang healthcare provider kung 

paano mag-iniksyon ng gamot. Tanungin ang iyong doktor, nars, o parmasyutiko kung hindi mo naiintindihan ang mga direksyong ito o may 

anumang mga katanungan tungkol sa kung saan sa iyong katawan dapat kang mag-iniksyon ng heparin, kung paano ibigay ang iniksyon, o kung 

paano itapon ang mga ginamit na karayom   at hiringgilya pagkatapos mong iturok ang gamot.

Kung ikaw mismo ang mag-iiniksyon ng heparin, sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o 

parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng heparin nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit 

ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang solusyon ng Heparin ay may iba't ibang lakas, at ang paggamit ng maling lakas ay maaaring magdulot ng malubhang 

problema. Bago magbigay ng iniksyon ng heparin, suriin ang label ng pakete upang matiyak na ito ang lakas ng solusyon ng 

heparin na inireseta ng iyong doktor para sa iyo. Kung hindi tama ang lakas ng heparin, huwag gamitin ang heparin at tawagan 

kaagad ang iyong doktor o parmasyutiko.
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Maaaring taasan o bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis sa panahon ng iyong paggamot sa heparin. Kung ikaw mismo ang mag-iiniksyon ng 

heparin, siguraduhing alam mo kung gaano karaming gamot ang dapat mong gamitin.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang Heparin ay ginagamit din minsan nang nag-iisa o kasama ng aspirin upang maiwasan ang pagkawala ng pagbubuntis at iba pang mga 

problema sa mga buntis na kababaihan na may ilang partikular na kondisyong medikal at nakaranas ng mga problemang ito sa kanilang mga 

naunang pagbubuntis. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito upang gamutin 

ang iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gumamit ng heparin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa heparin, anumang iba pang mga gamot, mga produkto ng karne ng baka, 

mga produkto ng baboy, o alinman sa mga sangkap sa heparin injection. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang listahan 

ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: iba pang anticoagulants tulad ng warfarin (Coumadin); antihistamines (sa maraming mga produkto 
ng ubo at sipon); antithrombin III (Thrombate III); aspirin o mga produktong naglalaman ng aspirin at iba pang 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); 
dextran; digoxin (Digitek, Lanoxin); dipyridamole (Persantine, sa Aggrenox); hydroxychloroquine (Plaquenil); 
indomethacin (Indocin); phenylbutazone (Azolid) (hindi magagamit sa US); kinina; at tetracycline antibiotics tulad ng 
demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Monodox, Vibramycin), minocycline (Dynacin, Minocin) at tetracycline 
(Bristacycline, Sumycin). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o 
subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mababang antas ng mga platelet (uri ng mga selula ng dugo na kailangan para sa normal na pamumuo) 

sa iyong dugo at kung mayroon kang mabigat na pagdurugo na hindi mapigilan kahit saan sa iyong katawan. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor 

na huwag gumamit ng heparin.

sabihin sa iyong doktor kung kasalukuyan kang nakararanas ng iyong regla; kung mayroon kang lagnat o impeksyon; 
at kung kamakailan kang nagkaroon ng spinal tap (pag-alis ng kaunting fluid na nagpapaligo sa spinal cord para 
masuri kung may impeksyon o iba pang mga problema), spinal anesthesia (pagbibigay ng gamot sa pananakit sa lugar 
sa paligid ng gulugod), operasyon, lalo na kinasasangkutan ng utak, spinal cord o mata, o atake sa puso. Sabihin din sa 
iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa pagdurugo tulad ng hemophilia (kondisyon kung saan ang 
dugo ay hindi normal na namumuo), antithrombin III deficiency (kondisyon na nagiging sanhi ng pamumuo ng dugo), 
mga namuong dugo sa mga binti, baga, o saanman sa katawan, hindi pangkaraniwang pasa o purple spot sa ilalim ng 
balat, kanser, mga ulser sa tiyan o bituka, isang tubo na umaagos sa tiyan o bituka, mataas na presyon ng dugo,

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng heparin, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng 
heparin.

sabihin sa iyong doktor kung naninigarilyo ka o gumagamit ng mga produktong tabako at kung huminto ka sa paninigarilyo anumang 

oras sa panahon ng iyong paggamot na may heparin. Maaaring bawasan ng paninigarilyo ang bisa ng gamot na ito.
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sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung ikaw mismo ang mag-iiniksyon ng heparin sa bahay, kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin kung nakalimutan mong mag-

iniksyon ng isang dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Heparin ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pamumula, pananakit, pasa, o mga sugat sa lugar kung saan tinurok ang heparin

pagkawala ng buhok

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 

tawagan kaagad ang iyong doktor:

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

suka na duguan o parang coffee grounds

dumi na naglalaman ng matingkad na pulang dugo o itim at dumi

dugo sa ihi

labis na pagkapagod

pagduduwal

pagsusuka

pananakit ng dibdib, presyon, o pagpisil ng kakulangan sa ginhawa

kakulangan sa ginhawa sa mga braso, balikat, panga, leeg, o likod

umuubo ng dugo

Sobra-sobrang pagpapawis

biglaang matinding sakit ng ulo

pagkahilo o pagkahilo

biglaang pagkawala ng balanse o koordinasyon

biglang problema sa paglalakad

biglaang pamamanhid o panghihina ng mukha, braso o binti, lalo na sa isang bahagi ng katawan

biglaang pagkalito, o kahirapan sa pagsasalita o pag-unawa sa pananalita

hirap makakita sa isa o magkabilang mata

kulay ube o itim na balat
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sakit at asul o madilim na pagkawalan ng kulay sa mga braso o binti

nangangati at nasusunog, lalo na sa ilalim ng paa

panginginig

lagnat

mga pantal

pantal

humihingal

kinakapos na paghinga

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamalat

masakit na paninigas na tumatagal ng ilang oras

Ang Heparin ay maaaring maging sanhi ng osteoporosis (kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at maaaring madaling mabali), 

lalo na sa mga taong gumagamit ng gamot sa mahabang panahon. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng 

gamot na ito.

Ang Heparin ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

ginagamit ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Kung mag-iinject ka ng heparin sa bahay, sasabihin sa iyo ng iyong healthcare provider kung paano iimbak ang gamot. 

Maingat na sundin ang mga direksyong ito. Siguraduhing itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na 

sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi 

sa banyo). Huwag i-freeze ang heparin.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose
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Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

dumudugo ang ilong

dugo sa ihi

itim, nakatabing dumi

madaling pasa

hindi pangkaraniwang pagdurugo

pulang dugo sa dumi

suka na duguan o parang coffee grounds

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin 

ang tugon ng iyong katawan sa heparin. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na suriin ang iyong dumi para sa dugo gamit ang pagsusuri sa 

bahay.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na gumagamit ka ng 

heparin.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Lipo-Hepin®¶

Liquaemin®¶

Panheparin®¶

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 09/15/2017

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682826.html 5/6

https://www.poisonhelp.org/help


4/15/22, 11:25 AM Heparin Injection: MedlinePlus Drug Information

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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