
Fraxiparine® הזרקת
נדרופארין סידן

להזרקהmL-Xa anti IU/9,500  תמיסת

צריכה רפואת על מידע

 עלולים-Fraxiparine ו מסוימות תרופותשלך במוח פרוץ דם כלי לך היה•זה בעלון יש מה
:כוללים אלו. לזה זה להפריע

 לגבי נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
 כל את מכיל אינו הואFraxiparine.  זריקות
 עם שיחה במקום בא לא זה. הזמין המידע
.שלך האחות או הרוקח, הרופא

 רירית של זיהום( זיהומית אנדוקרדיטיס יש•
)הלב

 המשמשות אחרות תרופות או אספירין•
 נוגדות תרופות( ודלקת כאב להפחתת

)סליצילטים או סטרואידיות לא דלקת  ומטופלים חמורה כליות ספיקת אי יש•
 אחרות תרופות או טיקלופידין•דם בקריש

 ולמניעת הדם לדילול המשמשות
 ונוגדי הפה דרך קרישה נוגדי( קרישתו
)דם טסיות

 שלך הרופא. וסיכונים יתרונות יש התרופות לכל
 מול פרקסיפארין נטילת של הסיכונים את שקל

.עבורך לך שיהיו מצפים שהם היתרונות

 תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
 האריזה אם או הקרטון על המודפס התפוגה
.חבלה סימני מראה או קרועה

 לרוקח אותו החזר, פגום או תוקפו פג אם
.לסילוק שלך

 תרופות( קורטיקוסטרואידים•
)דלקת להפחתת המשמשות

 שאל, זו תרופה נטילת לגבי חששות לך יש אם
 לדילול המשמשות תרופות( דקסטרנים•.הרוקח או הרופא את

)הדם  להתחיל עליך אם בטוח אינך אם
 הרופא עם דבר, זו בתרופה להשתמש

.שלך

 ייתכן .הזריקה עם זה עלון שמור
 לטיפול המשמשות תרופות(ACE  מעכבי•.שוב אותו לקרוא שתצטרך

)אחרות לב ובמחלות גבוה דם בלחץ

זה את לקחת שתתחיל לפניFraxiparine משמש למה
 אלרגיות לך יש אם שלך לרופא ספר

 או משמרים חומרים, מזונות, לתרופות
.אחרים צבעים

מ מושפעות להיות עשויות אלו תרופות
Fraxiparine-יעילותה על להשפיע עשויות או .

 התרופות של שונות לכמויות שתזדקק ייתכן
.שונות תרופות ליטול שתצטרך או, שלך

 הפרינים הנקראות תרופות לקבוצת שייך.
Fraxiparine נמוך מולקולרי במשקל

, ניתוח לאחר הדם קרישת למניעת משמש.
 למחלה אשפוז במהלך, המודיאליזה במהלך
 מנוחה עם נמרץ לטיפול ביחידה או חריפה

 דם בקרישי לטיפול גם ומשמש במיטה ממושכת
Fraxiparine הדם כלי את החוסמים קיימים

 או בהריון את אם זו תרופה ליטול אין
 אתה כן אם אלא, להריון להיכנס מתכננת
 והיתרונות הסיכונים על שוחחנו שלך והרופא
.בכך הכרוכים

 לתינוק להזיק יכולFraxiparine  אם ידוע לא
.ההריון במהלך בו משתמשים אם שלך

 תרופות על נוסף מידע יש שלך ולרוקח לרופא
 נטילת בזמן מהן להימנע או בהן להיזהר שיש

.התרופה

.זו תרופה נוטלת את אם תניקי אל

 לחלב לעבור יכול-Fraxiparine ב הפעיל החומר
 אין לכן; ידועה אינה התינוק על ההשפעה. אם

.מניקה את כאשר בפרקסיפארין להשתמש

פרקסיפארין ניתן כיצד
 הפעולה עיכוב ידי על הפועלת תרופה זוהי

 לכך גורם זה. דם קרישי נוצרים שבאמצעותה
 של היווצרות ומונע דליל נשאר שהדם
 ומטפל דם בכלי להיתקע שעלולים קרישים
.נוצרו כבר אם דם בקרישי

 יהיה לו שתזדקקFraxiparine  של המינון
-Fraxiparine ב מטופל שאתה בסיבה תלוי
.שלך הגוף במשקל וגם
 הדרכה תקבל, בעצמך זו תרופה מזריק אתה אם
 להכין כיצד הרוקח או האחות, הרופא ידי על

). לעור מתחת( עורית תת הזריקה את ולתת
 תחרוג ואל שנקבע כפי בדיוק בו השתמש
.שנקבע מהמינון

 אחד לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
:הבאים הרפואיים ההליכים או מהמצבים .רופא מרשם עם רק זמינה זו תרופה

 השימוש כיצד   להמליץ כדי מידע מספיק אין
 לנהוג יכולתך על להשפיע יכול זו בתרופה
.מכונות להפעיל או במכונית

:כולל לדימום מוגבר סיכון•
כבד ספיקת אי או בכבד בעיות-
מאוד גבוה דם לחץ-
קיבה כיבי של היסטוריה-
דימום הפרעות-
בעין הדם בכלי הפרעה-
 או השדרה חוט, המוח של אחרון ניתוח-

העין

 לקחת זמן וכמה לקחת כמה
Fraxiparine

 שימוש על   להמליץ כדי מידע מספיק אין
, לכן. שנים-18 מ פחות בני לחולים זו בתרופה

Fraxiparineאו בילדים לשימוש מומלץ אינו 
.מתבגרים

:דם קרישי מניעת
Fraxiparine , דם קרישי של כללית למניעה
 כמנה), לעור מתחת( עורית תת בזריקה תינתן
Xa anti (IU-(2,850  ל"מ0.3  של בודדת יומית
. הרופא הנחיות לפי או לפחות ימים7  למשך
 המנה את לתת יש הכירורגיים המטופלים לרוב

.הניתוח לפני שעות4  עד2  הראשונה

כליות מחלת•

-Fraxiparineב השימוש לפני
בו להשתמש כשאסור

לב התקף או אנגינה כולל בלב בעיות•

בדם גבוהות אשלגן רמות•

סוכרת•
 המנות, אורטופדי ניתוח לעבור אמור אתה אם

-12 ו הניתוח לפני שעות12  יינתנו הראשונות
 והמינונים זה מינון. הניתוח סיום לאחר שעות
 שלך הרופא ידי על יחושב מכן לאחר שניתנו
.גופך למשקל בהתאם

 לך יש אם בפרקסיפארין תשתמש אל
)בדם חומצה מדי יותר( מטבולית חמצת•:ל אלרגיה

נדרופארין סידן המכילה תרופה כל•

נמוכה דם טסיות ספירת( טרומבוציטופניה•
(  משקל בעלי הפרינים או הפרין•

 לאחרונה אפידורל או שדרה עמוד זריקת•נמוך מולקולרי
)השדרה חוט סביב זריקה( מתוכננת או

 לפי או ימים10  לפחות להיות צריך הטיפול
.שלך הרופא הנחיות  בסוף המפורטים מהמרכיבים אחד כל•

 ייתכן, חמור או בינוני כליות ליקוי לך יש אם.העלון
.מופחת מינון שתצטרך  עשויים אלרגית תגובה של מהתסמינים חלק

:לכלול
 של המחט מגן שכן, ללטקס אלרגיה•

 כמה לגבי שלך הרופא הוראות את בצעלטקס להכיל עשוי המזרק
Fraxiparineלקחת יש. נשימה קוצר•

נשימה קשיי או צפצופים•
 אתרי סביב) עורי נמק( מתה עור רקמת•

 בקרישי לטיפול :קיימים דם בקרישי טיפולההזרקה
 תת בזריקה תינתןFraxiparine , קיימים דם

10  למשך ביום פעמיים) לעור מתחת( עורית
 שלך הרופא ידי על יחושב המינון. ימים

.שלך הגוף למשקל בהתאם

 חלקים או הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות•
הגוף של אחרים

 פחות בן או מבוגר אתה אם שלך לרופא ספר
.שנים-18 מ

 אל העור על כוורות או גירוד, פריחה•
:אתה אם בפרקסיפארין תשתמש

 אחד כל על שלך לרופא סיפרת לא אם
 שתתחיל לפני ה/לו ספר, לעיל מהדברים

.פרקסיפרין ליטול  דם טסיות ספירת( מטרומבוציטופניה סבלת•
בעבר-Fraxiparine ב שימוש עקב) נמוכה

 ייתכן, חמור או בינוני כליות ליקוי לך יש אם
.מופחת מינון שתצטרך אחרות תרופות נטילת

 תרופות נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 ללא מקבל שאתה מה כל כולל, אחרות
 חנות או הסופרמרקט, המרקחת מבית מרשם
.טבע

 כמה לגבי שלך הרופא הוראות את בצע
Fraxiparineלקחת יש.  להפרעת או לדימום מוגבר סיכון יש•

 במהלך קרישה מניעתדימום
:המודיאליזה

במהלך קרישה למניעת

במעי או בקיבה כיבים של היסטוריה יש•
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 כלל בדרך ניתנתFraxiparine , המודיאליזה
 מכונת של העורקים לקו בודדת כמנה

 זה מינון. פגישה כל בתחילת ההמודיאליזה
 הגוף למשקל בהתאם שלך הרופא ידי על יחושב
 במהלך להינתן עשוי נוסף קטן מינון. שלך

-4 מ יותר הנמשכים מפגשים עבור דיאליזה
.שעות

 בחלק העור הוא להזרקה מתאים מקום•
 או פצע מכל הרחק, הקיבה של התחתון
.לירך הזרקה לבצע ניתן, לחלופין. מפרקים

מהם להיזהר שצריך דברים

 שתדע עד מכונות הפעלת או בנהיגה היזהר
.עליך משפיעFraxiparine  כיצד

 השימוש: הערה. עור קפל צובטים•
, העור את להקשות עלול באלכוהול
.יותר מאוחרת הזרקה על ולהקשות

לוואי תופעות

 בהקדם לרוקח או לאחות, לרופא ספר
 שאתה בזמן טוב מרגיש אינך אם האפשרי
-Fraxiparine.ב מטופל

 בצורה המחט את והכנסו הקפל על שמרו•
 הזרקו ואז המלא לעומקה אנכית

 ייתכן. שניות15  עד10  למשך פרקסיפארין
 אך המזרק בחבית קטנה אוויר בועת שיש
.זאת להסיר צורך אין

 מנוחה עם אשפוז בזמן קרישה מניעת
 אשפוז בזמן קרישה למניעת :במיטה ממושכת

), ימים3  לפחות( במיטה ממושכת מנוחה עם
Fraxiparineמתחת( עורית תת בזריקה תינתן 

 ידי על יחושב המינון. בודדת יומית כמנה), לעור
.שלך הגוף למשקל בהתאם שלך הרופא

 לגרום יכולFraxiparine , אחרות תרופות כמו
, רציניים הם לפעמים. מסוימות לוואי לתופעות

 רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. לא הם הזמן רוב
.הלוואי מתופעות חלק מקבל אתה אם  את משוך, העור קפל את מחזיק עדיין•

 את לשפשף אין. אנכית בצורה המחט
 תופעות של הבאות מהרשימות תיבהל אל.ההזרקה מקום

.מהם אחד אף תחווה שלא ייתכן. הלוואי  מערכת את התקן, ההזרקה מתן לאחר•
 והשליךFraxiparine  מזרק על הבטיחות
.בזהירות

 כמה לגבי שלך הרופא הוראות אחר עקוב
 שלך הרוקח או האחות, מהרופא בקשFraxiparine. לקחת יש זמן וכמה

.לך שיש שאלה כל על לענות  לשריר ישירות להזרקה מיועד אינו.
Fraxiparine  באחד מבחין אתה אם לרוקח או לרופא ספרפרקסיפארין את בעצמו לתת כיצד

:אותך מדאיגים והם הבאים מהדברים  לטפל לך שתתאפשר ייתכן, מסוימים במקרים
 אחר לעקוב עליךFraxiparine.  עם בעצמך

 את מזריק שאתה לוודא כדי שלהלן ההנחיות
 שלך הרופא עם לדבר עליך. כראוי פרקסיפארין

 רוב. הזריקה מתן אופן לגבי חששות לך יש אם
 ידי על הזריקה את יקבלו, זאת לעומת, האנשים
.רופא או אחות

)יתר מנת( מדי יותר לוקח אתה אם
לרופא או לרופא מיד פנה
 או, לייעוץ26) 11 13  טלפון( רעלים מידע מרכז
ו לתאונות גשו

 חושב אתה אם, הקרוב החולים בבית חירום
 מדי יותר נטלת אחר מישהו או אתה שאולי

.Fraxiparine

:יותר שכיחות לוואי תופעות
לעור מתחת קטן דם קריש•

ההזרקה אתר

חריג דימום•

 ההזרקה באתר תגובות•
:שכיחות פחות לוואי תופעות  את לחלק כדי :הזרקה לפני אריזה הסרת

 התאומה האריזה את בזהירות קפלו, המזרקים
, גב אל גב יהיו שהמזרקים כך, פעמים מספר
 המזרקים שני את חלקו אחיד בלחץ לאט ואז
.האריזה של הבוכנה מקצה החל

 נוחות אי של סימנים אין אם גם זאת עשה
 רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. הרעלה או

.דחוף
 סביב גירוד או אדמומיות, כוורות, פריחה•

ההזרקה מקום
 העיקרי הסימן הוא מוגזם או מוגבר דימום
 ידי על יתר במינון לטפל ניתן. יתר למנת

 של הבאים במינונים עיכוב או הפחתה
Fraxiparineתרופה, יותר חמורים במקרים או 

 את חלקית להפוך יכולה סולפט פרוטמין בשם
Fraxiparine. של ההשפעה

ההזרקה באתר סידן משקעי•

 באתר) עורי נמק( מתה עור רקמת•
ההזרקה

, שלו הפלסטיק מאריזת המזרק את להוציא כדי
 לגמרי העליון הגיבוי סרט את בעדינות תלשו
 ואז), הבוכנה מקצה החל( הפלסטיק ממגש
.השנייה היד כף   על להתגלגל למזרק אפשרו

 בדיקות באמצעות אחריך לעקוב עשוי שלך הרופא
:עבור דם

חלבונים של גבוהות רמות•

אשלגן של גבוהות רמות•  -Fraxiparineב משתמש שאתה בזמן

לעשות חייב שאתה דברים  לא להיראות עשוי המחט מעל הגומי מכסה
 במהלך מתרחש זה, זאת עם, המזרק ממרכז
.כפופה שהמחט אומר ואינו האריזה

 דם תאי ספירת או נמוכה טסיות ספירת•
מוגברת לבנים

 בתרופה להשתמש להתחיל עומד אתה אם
 שאתה ולרוקח לרופא הזכר, כלשהי חדשה
נוטל

.פרקסיפארין

כבד אנזימי כמה של גבוהות רמות•

 ספר, מתרחש הבאים מהדברים אחד אם
 בבית חירום לתאונות גש או מיד לרופא
:לביתך הקרוב החולים

:עורית תת להזרקה מזרק הכנת

:המזרק ממחט המכסה את להסיר כדי
 אחר ורוקח שיניים רופא, רופא לכל ספר

 נפיחות, בעור פריחה כגון אלרגיות תגובות•.זו תרופה נוטל שאתה בך המטפלים
, גרון, לשון או/ו שפתיים, פה כולל בפנים

נשימה וקוצר צפצופים
 הכובע( אנכית בצורה המזרק את החזק•

 למנתח ספר, ניתוח לעבור עומד אתה אם)למעלה האפור
.זו תרופה נוטל שאתה המרדים לרופא או

 במהלך המשמשות אחרות תרופות על להשפיע עשוי זה
.הניתוח

, שלו בצווארון האפור המכסה את החזק•
 סובב ואז, השנייה בידך המזרק קנה ואת

 משיכה כדי תוך המזרק קנה את באיטיות
 שהמחט עד, בו-זמנית מטה כלפי עדינה
.מהכובע לחלוטין נשלפת

( הפין של מתמשכת כואבת זקפה•
)פריאפיזם

 לוואי תופעות כוללת לעיל הרשימה
 לטיפול שתזדקק ייתכן. מאוד חמורות
 הלוואי תופעות. לאשפוז או דחוף רפואי
.מאוד נדירות הללו

, זו תרופה נטילת בזמן להריון נכנסת אם
.מיד לרופא ספר

 מעלה כלפי המכסה את תמשוך אל•
המחט את לכופף עלול זה-  מהמזרק

, כלשהן דם בדיקות לעבור עומד אתה אם
.זו תרופה נוטל שאתה שלך לרופא ספר

 בדיקות של לתוצאות להפריע עלול זה
.מסוימות

 מבחין אתה אם לרוקח או לרופא ספר
.טוב לא להרגיש לך שגורם במשהו מFraxiparine 0.2  של מראש מלאים מזרקים

 מנות למתן מיועדים ל"מ-0.4 ו ל"מ0.3 , ל"
המזרק תכולת כל את להזריק יש. בלבד שלמות

 אין אך במזרק קטנה אוויר בועת שיש ייתכן.
.זאת להסיר צורך

 כדי שלך הרופא של הפגישות כל את שמור
.שלך ההתקדמות את לבדוק יהיה שניתן

 שימוש לאחר
אחִסּון בפרקסיפארין

. צלזיוס מעלות-25 ל מתחת פרקסיפארין לאחסן ישלעשות שאסור דברים
 קרות שזריקות מכיוון, לקרר אין. להקפיא לא לעַׂשֲֹות
.כואבות להיות עלולות

 ממולאים מדורגים במזרקים להשתמש ניתן
ו ל"מ0.8 , ל"מFraxiparine 0.6  של מראש

 את החזק. מותאמים מינונים למתן ל"מ-1.0
 וודא למעלה המחט עם אנכית בצורה המזרק
המזרק של העליון בחלק נמצאת האוויר שבועת

, הנדרש המינון/לנפח הבוכנה את הקדם.
.עודף וכל אוויר הוצאת

, אחרות תלונות בכל לטיפולFraxiparine  תיקח אל
.זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלא
, אחר אחד לאף שלך התרופה את תיתן אל
.כמוך מצב אותו לו יש אם גם

 יכולים לא ילדים שבו במקום אותו שמור
 וחצי מטר בגובה נעול ארון .אליו להגיע
 טוב מקום הוא הקרקע פני מעל לפחות
.תרופות לאחסון  או שלך התרופה את לקחת תפסיק אל

 הרופא עם לבדוק מבלי המינון את להוריד
.שלך

רׁשְּות
 כל והשליך בלבד אחת פעם בפרקסיפרין השתמש

.מזרק כל של בשימוש שאינו חלק  של בשימוש שאינו חלק כל מיד להשליך יש
.Fraxiparine

 את לקחת להפסיק לך אומר שלך הרופא אם
,חלף התפוגה שתאריך או התרופה :עורי תת למתן שיטה
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 כל עם לעשות מה שלך הרוקח את שאל
.שנשארה תרופה

מוצר תיאור

נראה זה מה כמו
 תת להזרקה סטרילית תמיסה היא.

Fraxiparine עורית
"מ0.3 , ל"מ0.2  של יחידה במינון כמזרקים מוצג.
מ0.8 , ל"מ0.6  של מדורגים ומזרקים ל"מ-0.4 ו ל
0.4 , ל"מ0.3 , ל"מ0.2  של מזרקים. ל"מ-1.0 ו ל"
-10 ו2  של באריזות מגיעים ל"מ-0.6 ו ל"מ

 מגיעים ל"מ-1.0 ו ל"מ0.8  של מזרקים. מזרקים
Fraxiparine מזרקים10  של באריזות

רכיבים
 מכילXa antiIU- הפעיל כמרכיב ל"מ-1.0 ל.

9,500Fraxiparine  נדרופארין סידן

לזריקות מים•

 הידרוכלורית חומצה או הידרוקסיד סידן•
מדוללת

, גלוטן, סוכרוז, לקטוז מכילה אינה זו תרופה
.אחר אזו צבע כל או טרטרזין

ספקים
Fraxiparine ידי על באוסטרליה מסופק:

Street Chandos 34-36 Ltd Pty Australia
PharmacareAspen

NSW.St. Leonards, 2065,
 .Fraxiparine® Inc של רשום מסחרי סימן הוא

GlobalAspen
R 51308 0.3  ל"מ0.2  מזרק

AUST51309 0.4  מזרק ל"מ R
AUST51310 0.6  מזרק ל"מ R
AUST51311 0.8  מזרק ל"מ R
AUST51312 1.0  מזרק ל"מ R
AUST5  ל"מ R AUSTמזרק

5.0 גרסה2017.  בספטמבר הוכן זה עלון
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