
Fraxiparina® Injectabil
nadroparină de calciu
9.500 UI anti-Xa/ml soluție injectabilă

Informații despre medicamentele de consum

Ce este în acest prospect • ați avut un vas de sânge spart în 
creier

Unele medicamente și Fraxiparina pot 
interfera între ele. Acestea includ:

Acest prospect răspunde la câteva întrebări 
frecvente despre injecțiile cu Fraxiparină. Nu 
conține toate informațiile disponibile. Nu 
înlocuiește discuția cu medicul dumneavoastră, 
farmacistul sau asistenta.

• aveți endocardită infecțioasă (o 
infecție a mucoasei inimii)

• aspirina sau alte medicamente utilizate pentru a 
reduce durerea și inflamația (medicamente 
antiinflamatoare nesteroidiene sau salicilați)• aveți insuficiență renală severă și sunteți tratat 

pentru un cheag de sânge • ticlopidină sau alte medicamente utilizate 
pentru a subția sângele și a preveni 
coagularea acestuia (anticoagulante orale și 
agenți antiplachetari)

Toate medicamentele au beneficii și riscuri. Medicul 
dumneavoastră a cântărit riscurile de a lua Fraxiparină 
față de beneficiile pe care se așteaptă că le va avea 
pentru dumneavoastră.

Nu utilizați acest medicament după data de 
expirare imprimată pe cutie sau dacă ambalajul 
este rupt sau prezintă semne de manipulare.

Dacă a expirat sau este deteriorat, returnați-l 
farmacistului pentru eliminare.

• corticosteroizi (medicamente utilizate 
pentru a reduce inflamația)

Dacă aveți orice îngrijorare cu privire la administrarea acestui 

medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. • dextrani (medicamente utilizate pentru a subția 

sângele)Dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să începeți să utilizați 

acest medicament, discutați cu medicul dumneavoastră.
Păstrați acest prospect împreună cu injecția. 

Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou. • Inhibitori ECA (medicamente utilizate pentru 
tratarea tensiunii arteriale crescute și a altor 
afecțiuni cardiace)Pentru ce se utilizează Fraxiparina Înainte de a începe să-l iei

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți alergii la 

orice alte medicamente, alimente, conservanți sau 

coloranți.

Aceste medicamente pot fi afectate de Fraxiparină sau 
pot afecta cât de bine funcționează. Este posibil să aveți 
nevoie de cantități diferite de medicamente sau poate fi 
necesar să luați diferite medicamente.

Fraxiparina aparține unui grup de medicamente 
numite heparine cu greutate moleculară mică.

Fraxiparina este utilizată pentru a preveni coagularea 

sângelui după o intervenție chirurgicală, în timpul 

hemodializei, în timpul spitalizării pentru boală acută sau în 

secția de terapie intensivă cu repaus prelungit la pat și este, 

de asemenea, utilizată pentru tratarea cheagurilor de sânge 

existente care blochează vasele de sânge.

Nu luați acest medicament dacă sunteți gravidă sau 

intenționați să rămâneți gravidă decât dacă 

dumneavoastră și medicul dumneavoastră ați discutat 

despre riscurile și beneficiile implicate.

Nu se știe dacă Fraxiparina poate dăuna copilului 

dumneavoastră dacă este utilizată în timpul sarcinii.

Medicul dumneavoastră și farmacistul au mai multe informații 

despre medicamentele pe care trebuie să le aveți grijă sau să le 

evitați în timp ce luați acest medicament.

Nu alăptați dacă luați acest 
medicament.
Ingredientul activ din Fraxiparina poate trece în 
laptele matern. Efectul asupra copilului nu este 
cunoscut; prin urmare, Fraxiparina nu trebuie 
utilizată atunci când alăptați.

Cum se administrează Fraxiparina
Este un medicament care acționează prin 
întârzierea acțiunii prin care se formează 
cheaguri de sânge. Astfel, sângele rămâne 
subțire și previne formarea de cheaguri care se 
pot bloca în vasele de sânge și tratează cheaguri 
de sânge dacă s-au format deja.

Doza de Fraxiparină de care veți avea nevoie va depinde 

de motivul pentru care sunteți tratat cu Fraxiparină și, de 

asemenea, de greutatea dumneavoastră corporală.

Dacă vă injectați singur acest medicament, veți fi 
instruit de către medicul dumneavoastră, asistenta 
medicală sau farmacistul despre cum să pregătiți și 
să administrați injecția subcutanat (sub piele). 
Utilizați-l exact așa cum este prescris și nu depășiți 
doza prescrisă.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut 

oricare dintre următoarele afecțiuni sau proceduri 

medicale:

Acest medicament este disponibil numai pe bază de 

prescripție medicală.

Nu există suficiente informații pentru a recomanda modul în 

care utilizarea acestui medicament vă poate afecta 

capacitatea de a conduce o mașină sau de a folosi utilaje.

• un risc crescut de sângerare, inclusiv:
- probleme hepatice sau insuficienta hepatica

- tensiune arterială foarte mare
- antecedente de ulcere gastrice
- tulburări de sângerare
- tulburări ale vaselor de sânge din ochi
- interventie chirurgicala recenta la creier, maduva spinarii 

sau ochi

Cât de mult să luați și cât timp să 
luați Fraxiparină

Nu există suficiente informații pentru a 
recomanda utilizarea acestui medicament pentru 
pacienții cu vârsta sub 18 ani. Prin urmare, 
Fraxiparina nu este recomandată pentru utilizare 
la copii sau adolescenți.

Prevenirea cheagurilor de sânge:

Pentru prevenirea generală a cheagurilor de sânge, 
Fraxiparina va fi administrată prin injecție subcutanată 
(sub piele), în doză unică zilnică de 0,3 ml (2.850 UI 
anti-Xa) timp de cel puțin 7 zile sau conform indicațiilor 
medicului dumneavoastră. Pentru majoritatea 
pacienților operați, prima doză trebuie administrată cu 
2 până la 4 ore înainte de operație.

• boală de rinichi

Înainte de a utiliza Fraxiparina

Când nu trebuie să-l folosești

• probleme cu inima, inclusiv angina 
pectorală sau atac de cord

• niveluri ridicate de potasiu în sânge

• Diabet
Dacă urmează să suferiți o intervenție chirurgicală ortopedică, 

primele doze vor fi administrate cu 12 ore înainte de operație 

și la 12 ore după terminarea intervenției chirurgicale. Această 

doză și dozele administrate ulterior vor fi calculate de medicul 

dumneavoastră în funcție de greutatea dumneavoastră 

corporală.

Nu utilizați Fraxiparine dacă aveți o 
alergie la: • acidoză metabolică (prea mult acid în 

sânge)• orice medicament care conține nadroparină 
de calciu • trombocitopenie (număr scăzut de 

trombocite)• heparină sau heparine cu greutate 

moleculară mică • o injecție spinală sau epidurală recentă sau 
planificată (o injecție în jurul măduvei 
spinării)

Tratamentul trebuie să dureze cel puțin 10 zile sau conform 

recomandărilor medicului dumneavoastră.• oricare dintre ingredientele enumerate la sfârșitul 

acestui prospect. Dacă aveți insuficiență renală moderată sau severă, 
este posibil să aveți nevoie de o doză redusă.Unele dintre simptomele unei reacții alergice 

pot include:
• o alergie la latex, deoarece scutul pentru ac 

al seringii poate conține latex Urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră cu 

privire la cât de mult ar trebui să luați Fraxiparină.• dificultăți de respirație

• respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație

• țesut cutanat mort (necroză cutanată) în jurul 
locurilor de injectare Tratamentul cheagurilor de sânge existente: 

Pentru tratamentul cheagurilor de sânge existente, 
Fraxiparina va fi administrată printr-o injecție 
subcutanată (sub piele) de două ori pe zi timp de 10 
zile. Doza va fi calculată de medicul dumneavoastră în 
funcție de greutatea dumneavoastră corporală.

• umflarea feței, buzelor, limbii sau a altor 
părți ale corpului

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți în vârstă sau 

aveți mai puțin de 18 ani.

• erupție cutanată, mâncărime sau urticarie 

pe piele Nu utilizați Fraxiparină dacă:

Dacă nu ați spus medicului dumneavoastră despre oricare 

dintre cele de mai sus, spuneți-i înainte de a începe să 

luați Fraxiparină.• ați avut trombocitopenie (un număr scăzut de 
trombocite) din cauza utilizării Fraxiparinei 
înainte

Dacă aveți insuficiență renală moderată sau severă, 
este posibil să aveți nevoie de o doză redusă.Luarea altor medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului 
dacă luați orice alte medicamente, inclusiv cele pe 
care le obțineți fără prescripție medicală de la 
farmacia, supermarketul sau magazinul de produse 
naturiste.

Urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră cu 

privire la cât de mult ar trebui să luați Fraxiparină.• au un risc crescut de sângerare sau o 
tulburare de sângerare Prevenirea coagulării în 

timpul hemodializei:
Pentru prevenirea coagulării în timpul

• au antecedente de ulcere la stomac 
sau intestin
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hemodializă, Fraxiparina se administrează de obicei ca 
o singură doză în linia arterială a aparatului de 
hemodializă la începutul fiecărei ședințe. Această doză 
va fi calculată de medicul dumneavoastră în funcție de 
greutatea dumneavoastră corporală. O doză 
suplimentară mai mică poate fi administrată în timpul 
dializei pentru ședințe care durează mai mult de 4 ore.

• Un loc potrivit pentru injectare este pielea din 
partea inferioară a stomacului, departe de 
orice rană sau articulație. Alternativ, injectarea 
poate fi făcută în coapsă.

Lucruri la care să fii atent
Fiți atenți la conducerea vehiculelor sau la folosirea 

utilajelor până când știți cum vă afectează Fraxiparina.

• Ciupiți un pliu de piele. Notă: utilizarea 
alcoolului poate întări pielea, ceea ce face 
dificilă injectarea ulterioară.

Efecte secundare

Spuneți medicului dumneavoastră, asistentei sau 

farmacistului cât mai curând posibil dacă nu vă simțiți 

bine în timpul tratamentului cu Fraxiparină.

• Mențineți pliul și introduceți acul pe verticală 
până la toată adâncimea, apoi injectați 
Fraxiparină timp de 10 până la 15 secunde. 
Este posibil să existe o mică bulă de aer în 
cilindrul seringii, dar aceasta nu trebuie 
îndepărtată.

Prevenirea coagulării în timpul spitalizării cu 
repaus prelungit la pat: Pentru prevenirea 
coagulării în timpul spitalizării cu repaus 
prelungit la pat (minim 3 zile), Fraxiparina se va 
administra prin injecție subcutanată (sub piele), 
în doză unică zilnică. Doza va fi calculată de 
medicul dumneavoastră în funcție de greutatea 
dumneavoastră corporală.

Ca și alte medicamente, Fraxiparina poate provoca 
unele reacții adverse. Uneori sunt serioși, de cele 
mai multe ori nu. Este posibil să aveți nevoie de 
asistență medicală dacă aveți unele dintre reacțiile 
adverse.

• Ținând în continuare pliul de piele, 
retrageți acul pe verticală. Nu frecați locul 
injectării. Nu vă alarmați de următoarele liste de efecte 

secundare. Este posibil să nu experimentați niciuna 
dintre ele.

• După administrarea injecției, instalați 
sistemul de siguranță pe seringa 
Fraxiparine și aruncați-l cu grijă.

Urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră 
privind cât și cât timp trebuie luată Fraxiparină. Adresați-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului 

să vă răspundă la orice întrebări pe care le aveți.Fraxiparina nu este destinată 
injectării direct în mușchi.Cum se auto-administra Fraxiparina Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă 

observați oricare dintre următoarele și vă îngrijorează:În unele cazuri, vi se poate permite să vă tratați cu 
Fraxiparină. Ar trebui să urmați instrucțiunile de 
mai jos pentru a vă asigura că vă injectați corect 
Fraxiparina. Ar trebui să discutați cu medicul 
dumneavoastră dacă aveți nelămuriri cu privire la 
modul de administrare a injecției. Majoritatea 
oamenilor, totuși, vor primi injecția de către o 
asistentă sau un medic.

Dacă luați prea mult (supradozaj)
Sunați imediat la medicul dumneavoastră sau la
Centrul de informare a otrăvurilor (telefon 13 11 26) 
pentru sfaturi sau mergeți la Accident and
Urgență la cel mai apropiat spital, dacă credeți că 
dumneavoastră sau oricine altcineva ați luat prea 
multă Fraxiparină.

Reacții adverse mai frecvente:

• mic cheag de sânge sub piele la
locul de injectare

• sângerare anormală

• Reacții la locul injectării Reacții 

adverse mai puțin frecvente:Îndepărtarea ambalajului înainte de injectare: 
Pentru a împărți seringile, pliați cu grijă ambalajul 
dublu de mai multe ori, astfel încât seringile să fie 
spate în spate, apoi lent, folosind o presiune uniformă, 
împărțiți cele două seringi pornind de la capătul 
pistonului ambalajului.

Faceți acest lucru chiar dacă nu există semne de 

disconfort sau otrăvire. Este posibil să aveți nevoie de 

îngrijiri medicale urgente.
• erupție cutanată, urticarie, roșeață sau mâncărime în jurul 

locului de injectare

Sângerarea crescută sau excesivă este semnul major al 
supradozajului. Supradozajul poate fi tratat prin 
reducerea sau amânarea următoarelor doze de 
Fraxiparine sau, în cazuri mai grave, un medicament 
numit sulfat de protamină poate inversa parțial efectul 
Fraxiparinei.

• depozite de calciu la locul injectării
• țesut cutanat mort (necroză cutanată) la 

locul injectării
Pentru a scoate seringa din ambalajul ei de 
plastic, rupeți ușor folia de sus complet din tava 
de plastic (începând de la capătul pistonului), 
apoi lăsați seringa să se rostogolească pe 
palma celeilalte mâini.

Medicul dumneavoastră vă poate monitoriza cu analize de 

sânge pentru:

• niveluri ridicate de proteine

• niveluri ridicate de potasiuÎn timp ce utilizați Fraxiparină Lucruri pe 

care trebuie să le faciCapacul de cauciuc de deasupra acului poate părea 
a fi decentrat pe seringă, totuși, acest lucru se 
întâmplă în timpul ambalării și nu înseamnă că acul 
este îndoit.

• număr scăzut de trombocite sau număr crescut de 

globule albe
Dacă sunteți pe cale să începeți cu orice 
medicament nou, amintiți-vă medicului 
dumneavoastră și farmacistului că luați
Fraxiparină.

• niveluri ridicate ale unor enzime hepatice

Dacă se întâmplă oricare dintre următoarele, spuneți 

imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la 

Accident și Urgență la cel mai apropiat spital:

Pregătirea seringii pentru injectare 
subcutanată:
Pentru a scoate capacul de pe acul seringii:

Spuneți oricăror altor medici, 
stomatologi și farmaciști care vă tratează 
că luați acest medicament.

• reacții alergice cum sunt erupții cutanate, 
umflarea feței, inclusiv gura, buzele și/sau 
limbă, gât, respirație șuierătoare și dificultăți 
de respirație

• Țineți seringa vertical (capacul gri în 
partea de sus) Dacă urmează să suferiți o intervenție 

chirurgicală, spuneți chirurgului sau 
anestezistului că luați acest medicament.
Poate afecta alte medicamente utilizate în timpul intervenției 

chirurgicale.

• Țineți capacul gri de guler și cilindrul 
seringii în cealaltă mână, apoi rotiți 
încet cilindrul seringii trăgând ușor 
în jos în același timp, până când acul 
este complet scos din capac

• erecție dureroasă persistentă a penisului 
(priapism)

Lista de mai sus include efecte secundare foarte grave. 

Este posibil să aveți nevoie de asistență medicală 

urgentă sau de spitalizare. Aceste reacții adverse sunt 

foarte rare.

Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați acest medicament, 

spuneți imediat medicului dumneavoastră.
• nu trageți capacul în sus de la seringă - 

acest lucru poate îndoi acul
Dacă sunteți pe cale să faceți analize de sânge, 
spuneți medicului dumneavoastră că luați acest 
medicament.
Poate interfera cu rezultatele unor 
teste.

Spuneți medicului dumneavoastră sau 
farmacistului dacă observați ceva care vă face 
să vă simțiți rău.

Seringile preumplute de Fraxiparină 0,2 ml, 
0,3 ml și 0,4 ml sunt destinate numai 
administrării de doze întregi. Întregul conținut 
al seringii trebuie injectat. Este posibil să 
existe o mică bulă de aer în seringă, dar 
aceasta nu trebuie îndepărtată.

Păstrați toate programările la medicul dumneavoastră, astfel 

încât progresul dumneavoastră să fie verificat.

După utilizarea Fraxiparinei 

Depozitare
Lucruri pe care nu trebuie să le faci Fraxiparina trebuie păstrată la temperaturi sub 25°C. Do 

nu ingheta. Nu ține la frigider, deoarece injecțiile la rece 
pot fi dureroase.

Fraxiparină 0,6 ml, 0,8 ml și 1,0 ml seringi 
gradate preumplute pot fi utilizate pentru a 
administra doze ajustate. Țineți seringa 
vertical, cu acul în sus și asigurați-vă că bula de 
aer este în partea de sus a seringii. Avansați 
pistonul până la volumul/doza necesar, 
eliminând aerul și orice exces.

Nu luați Fraxiparină pentru a trata orice alte plângeri 

decât dacă medicul dumneavoastră vă spune acest lucru.

Nu dați medicamentul nimănui altcuiva, chiar 
dacă au aceeași afecțiune ca și dumneavoastră.

Păstrați-l acolo unde copiii nu pot ajunge la el. Un 
dulap încuiat la cel puțin un metru și jumătate 
deasupra solului este un loc bun pentru depozitarea 
medicamentelor.Nu încetați să luați medicamentul și nu reduceți 

doza fără a consulta medicul dumneavoastră. Eliminare
Utilizați Fraxiparină o singură dată și aruncați orice 
porțiune nefolosită din fiecare seringă.Orice porțiune neutilizată de Fraxiparină 

trebuie eliminată imediat.
Dacă medicul dumneavoastră vă spune să încetați să 

luați acest medicament sau a trecut data de expirare,Mod de administrare subcutanat:
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întrebați-vă farmacistul ce să faceți cu 
orice medicament rămas.

Descrierea produsului

Cum arată
Fraxiparina este o soluție sterilă pentru 
injecție subcutanată.

Fraxiparina este prezentată ca seringi cu doză 
unitară de 0,2 mL, 0,3 mL și 0,4 mL și seringi 
gradate de 0,6 mL, 0,8 mL și 1,0 mL. Seringile 
de 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml și 0,6 ml vin în 
pachete de 2 și 10 seringi. Seringile de 0,8 ml 
și 1,0 ml vin în pachete cu 10 seringi.

Ingrediente
Fraxiparina conține nadroparină de 
calciu 9.500 UI anti-Xa per 1,0 ml ca 
ingredient activ.
• apa pentru preparate injectabile

• hidroxid de calciu sau acid clorhidric 
diluat

Acest medicament nu conține lactoză, 
zaharoză, gluten, tartrazină sau alți coloranți 
azoici.

Furnizori
Fraxiparina este furnizată în Australia de către:

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
St. Leonards, 2065, NSW.
Fraxiparine® este o marcă înregistrată a 
Aspen Global Inc.
Seringă de 0,2 mL AUST R 51308 

Seringă de 0,3 mL AUST R 51309 

Seringă de 0,4 mL AUST R 51310 

Seringă de 0,6 mL AUST R 51311 

Seringă de 0,8 mL AUST R 51312 

Seringă de 1,0 mL R 51311 AUST3 51311

Acest prospect a fost pregătit în septembrie 2017. 

Versiunea 5.0
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