
Fraxiparine® Injection
nadroparin kalcium
9 500 IE anti-Xa/ml injektionsvätska, lösning

Information om konsumentmedicin

Vad står i denna bipacksedel • har haft ett sprucket blodkärl i din 
hjärna

Vissa läkemedel och Fraxiparin kan 
störa varandra. Dessa inkluderar:

Denna broschyr besvarar några vanliga frågor 
om Fraxiparin-injektioner. Den innehåller inte 
all tillgänglig information. Det ersätter inte att 
prata med din läkare, apotekspersonal eller 
sjuksköterska.

• har infektiös endokardit (en 
infektion i hjärtats slemhinna)

• aspirin eller andra läkemedel som används för att 

minska smärta och inflammation (icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel eller salicylater)• har allvarlig njursvikt och behandlas 
för en blodpropp • tiklopidin eller andra läkemedel som används för 

att tunna ut blodet och förhindra att det koagulerar 

(orala antikoagulantia och trombocythämmande 

medel)

Alla läkemedel har fördelar och risker. Din läkare 
har vägt riskerna med att du tar Fraxiparine mot de 
fördelar som de förväntar sig att det kommer att ha 
för dig.

Använd inte detta läkemedel efter det utgångsdatum 

som är tryckt på kartongen eller om förpackningen är 

trasig eller visar tecken på manipulering.

Om den har gått ut eller är skadad, lämna tillbaka den till 

din apotekspersonal för kassering.

• kortikosteroider (läkemedel som används för 

att minska inflammation)
Om du är orolig för att ta detta läkemedel, 
fråga din läkare eller apotekspersonal. • dextraner (läkemedel som används för att tunna ut 

blodet)Om du inte är säker på om du ska börja 
använda detta läkemedel, tala med din 
läkare.

Förvara denna bipacksedel tillsammans med 

injektionen. Du kan behöva läsa den igen. • ACE-hämmare (läkemedel som används för att 
behandla högt blodtryck och vissa andra 
hjärtsjukdomar)Vad Fraxiparine används för Innan du börjar ta det

Tala om för din läkare om du har allergier mot andra 

läkemedel, livsmedel, konserveringsmedel eller 

färgämnen.

Dessa läkemedel kan påverkas av Fraxiparin 
eller kan påverka hur väl det fungerar. Du kan 
behöva olika mängder av dina mediciner, eller 
så kan du behöva ta olika mediciner.

Fraxiparin tillhör en grupp läkemedel 
som kallas lågmolekylära hepariner.
Fraxiparin används för att förhindra att blodet 
koagulerar efter operation, under hemodialys, vid 
sjukhusvistelse för akut sjukdom eller på 
intensivvårdsavdelning med utökat sängläge och 
används även för att behandla befintliga 
blodproppar som blockerar blodkärlen.

Ta inte detta läkemedel om du är gravid 
eller planerar att bli gravid såvida inte du 
och din läkare har diskuterat riskerna och 
fördelarna med det.
Det är inte känt om Fraxiparin kan skada ditt 
barn om det används under graviditet.

Din läkare och apotekspersonal har mer 
information om läkemedel att vara försiktig med 
eller undvika när du tar detta läkemedel.

Amma inte om du tar detta 
läkemedel.
Den aktiva ingrediensen i Fraxiparine kan 
passera över i bröstmjölk. Effekten på 
barnet är inte känd; Därför ska Fraxiparin 
inte användas när du ammar.

Hur Fraxiparin ges
Det är ett läkemedel som verkar genom att 
fördröja den verkan genom vilken blodproppar 
bildas. Detta resulterar i att blodet förblir tunt 
och förhindrar bildning av blodproppar som kan 
fastna i blodkärlen och behandlar blodproppar 
om de redan har bildats.

Den dos av Fraxiparin du behöver 
beror på varför du behandlas med 
Fraxiparin och även på din kroppsvikt.
Om du själv injicerar detta läkemedel kommer du 
att få instruktioner av din läkare, sjuksköterska eller 
apotekspersonal om hur du ska förbereda och ge 
injektionen subkutant (under huden). Använd det 
exakt som föreskrivet och överskrid inte den 
föreskrivna dosen.

Tala om för din läkare om du har eller har haft 
något av följande medicinska tillstånd eller 
procedurer:

Detta läkemedel är endast tillgängligt 
efter läkares recept.
Det finns inte tillräckligt med information för att 
rekommendera hur användningen av detta läkemedel 
kan påverka din förmåga att köra bil eller använda 
maskiner.

• en ökad risk för blödning inklusive:
- leverproblem eller leversvikt
- mycket högt blodtryck
- historia av magsår
- blödningsrubbningar
- störning av blodkärlen i ögat
- nyligen genomförd operation av hjärnan, ryggmärgen eller 

ögat

Hur mycket du ska ta och hur länge 
du ska ta Fraxiparin

Det finns inte tillräckligt med information för att 
rekommendera användningen av detta 
läkemedel för patienter under 18 år. Därför 
rekommenderas inte Fraxiparin för användning 
till barn eller ungdomar.

Förebyggande av blodproppar:
För allmänt förebyggande av blodproppar 
kommer Fraxiparin att ges som en injektion 
subkutant (under huden), som en daglig dos 
på 0,3 ml (2 850 IE anti-Xa) i minst 7 dagar eller 
enligt anvisningar från din läkare. För de flesta 
kirurgiska patienter bör den första dosen ges 
2 till 4 timmar före operationen.

• njursjukdom

Innan du använder Fraxiparine

När du inte får använda den

• problem med ditt hjärta inklusive 
angina eller hjärtinfarkt

• höga kaliumnivåer i blodet
• diabetes

Om du ska genomgå ortopedisk operation ges 
de första doserna 12 timmar före operationen 
och 12 timmar efter operationens slut. Denna 
dos och doserna som ges efteråt kommer att 
beräknas av din läkare utifrån din kroppsvikt.

Använd inte Fraxiparine om du är 
allergisk mot: • metabolisk acidos (för mycket syra i 

blodet)• något läkemedel som innehåller 
nadroparinkalcium • trombocytopeni (lågt antal 

blodplättar)• heparin eller lågmolekylära 
hepariner • en nyligen eller planerad ryggrads- eller 

epiduralinjektion (en injektion runt 
ryggmärgen)

Behandlingen bör vara i minst 10 dagar eller enligt 
anvisningar från din läkare.• någon av ingredienserna som anges i slutet av denna 

bipacksedel. Om du har måttligt eller gravt nedsatt 
njurfunktion kan du behöva en reducerad dos.Några av symptomen på en allergisk reaktion 

kan inkludera:
• en allergi mot latex, eftersom nålskyddet 

på sprutan kan innehålla latex Följ din läkares instruktioner om hur 
mycket Fraxiparin som ska tas.• andnöd

• pipande andning eller andningssvårigheter

• död hudvävnad (kutan nekros) runt 
injektionsställena Behandling av befintliga blodproppar: För 

behandling av befintliga blodproppar 
kommer Fraxiparin att ges som en injektion 
subkutant (under huden) två gånger dagligen 
i 10 dagar. Dosen kommer att beräknas av din 
läkare utifrån din kroppsvikt.

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra 
delar av kroppen

Tala om för din läkare om du är äldre 
eller yngre än 18 år.

• utslag, klåda eller nässelutslag på huden 

Använd inte Fraxiparine om du:

Om du inte har berättat för din läkare om något av 
ovanstående, berätta för honom/henne innan du 
börjar ta Fraxiparin.• har haft trombocytopeni (lågt antal 

blodplättar) på grund av användning av 
Fraxiparin tidigare

Om du har måttligt eller gravt nedsatt 
njurfunktion kan du behöva en reducerad dos.Tar andra mediciner

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal om du tar andra 
läkemedel, inklusive sådana som du får 
receptfritt från ditt apotek, snabbköp 
eller hälsokostaffär.

Följ din läkares instruktioner om hur 
mycket Fraxiparin som ska tas.• har en ökad risk för blödning eller en 

blödningsrisk Förebyggande av koagulering 
under hemodialys:
För att förhindra koagulering under

• har en historia av sår i magen eller 
tarmen
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vid hemodialys ges Fraxiparin vanligtvis 
som en engångsdos i 
hemodialysmaskinens artärlinje i början av 
varje session. Denna dos kommer att 
beräknas av din läkare utifrån din 
kroppsvikt. En extra mindre dos kan ges 
under dialys för sessioner som varar längre 
än 4 timmar.

• Ett lämpligt injektionsställe är huden 
på den nedre delen av magen, borta 
från sår eller leder. Alternativt kan 
injektion göras i låret.

Saker att vara försiktig med
Var försiktig när du kör bil eller använder 
maskiner tills du vet hur Fraxiparin påverkar 
dig.

• Nyp ett hudveck. Obs! Användning av alkohol 
kan göra huden segare, vilket gör det svårt att 
senare injicera.

Bieffekter
Tala om för din läkare, sjuksköterska eller 
apotekspersonal så snart som möjligt om du inte 
mår bra när du behandlas med Fraxiparin.

• Behåll vecket och för in nålen vertikalt 
till dess fulla djup och injicera sedan 
Fraxiparin under 10 till 15 sekunder. Det 
kan finnas en liten luftbubbla i sprutan 
men denna behöver inte tas bort.

Förebyggande av koagulering under 
sjukhusvistelse med utökat sängläge: För att 
förhindra koagulering under sjukhusvistelse 
med längre sängläge (under minst 3 dagar), 
kommer Fraxiparin att ges som en injektion 
subkutant (under huden), som en engångsdos 
per dag. Dosen kommer att beräknas av din 
läkare utifrån din kroppsvikt.

Liksom andra läkemedel kan Fraxiparin 
orsaka vissa biverkningar. Ibland är de 
seriösa, för det mesta är de det inte. Du 
kan behöva läkarvård om du får några av 
biverkningarna.• Håll fortfarande i hudvecket och dra ut 

nålen vertikalt. Gnugga inte 
injektionsstället. Bli inte orolig av följande listor över 

biverkningar. Du kanske inte upplever 
någon av dem.• Efter att injektionen har getts, installera 

säkerhetssystemet på Fraxiparine-sprutan 
och kassera försiktigt.

Följ din läkares instruktioner om hur 
mycket och hur länge Fraxiparin ska 
tas.

Be din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal 
svara på alla frågor du kan ha.Fraxiparin är inte avsett för 

injektion direkt i muskeln.Hur man själv administrerar Fraxiparin Tala om för din läkare eller apotekspersonal om 
du märker något av följande och de oroar dig:I vissa fall kan du få behandla dig själv med 

Fraxiparin. Du bör följa riktlinjerna nedan 
för att försäkra dig om att du injicerar 
Fraxiparine ordentligt. Du bör tala med din 
läkare om du har några frågor om hur du 
ska ge injektionen. De flesta kommer dock 
att få injektionen av en sjuksköterska eller 
läkare.

Om du tar för mycket (överdos)
Ring omedelbart din läkare eller
Giftinformationscentralen (telefon 13 11 26) 
för råd, eller gå till Olycka och
Akut på närmaste sjukhus, om du tror att du 
eller någon annan kan ha tagit för mycket 
Fraxiparin.

Mer vanliga biverkningar:
• liten blodpropp under huden vid

injektionsstället

• onormal blödning
• reaktioner på injektionsstället 

Mindre vanliga biverkningar:Borttagning av förpackning före injektion: För 
att dela sprutorna, vik försiktigt 
dubbelförpackningen flera gånger så att 
sprutorna ligger rygg mot rygg, och använd sedan 
långsamt ett jämnt tryck dela de två sprutorna 
med början från kolvens ände av förpackningen.

Gör detta även om det inte finns några 
tecken på obehag eller förgiftning. Du kan 
behöva akut läkarvård.

• hudutslag, nässelfeber, rodnad eller klåda runt 
injektionsstället

Ökad eller kraftig blödning är det främsta tecknet 
på överdosering. Överdosering kan behandlas 
genom att minska eller skjuta upp nästa dos av 
Fraxiparine eller i allvarligare fall kan ett 
läkemedel som kallas protaminsulfat delvis vända 
effekten av Fraxiparin.

• kalciumavlagringar vid injektionsstället

• död hudvävnad (kutan nekros) vid 
injektionsstället

För att ta bort sprutan ur 
plastförpackningen, riva försiktigt den 
övre stödfilmen helt från plastbrickan 
(börja från kolvens ände), låt sedan 
sprutan rulla på din andra hand.

Din läkare kan övervaka dig med 
blodprover för:
• höga nivåer av proteiner

• höga halter av kaliumMedan du använder Fraxiparin 
Saker du måste göraGummilocket över nålen kan tyckas vara 

centrerat på sprutan, men detta inträffar 
under förpackningen och betyder inte att 
nålen är böjd.

• lågt antal blodplättar eller förhöjt antal vita 
blodkroppar

Om du ska börja med något nytt 
läkemedel, påminn din läkare och 
apotekspersonal om att du tar
Fraxiparin.

• höga nivåer av vissa leverenzymer
Om något av följande inträffar, berätta 
omedelbart för din läkare eller gå till olycksfall 
och akut på ditt närmaste sjukhus:

Förberedelse av spruta för subkutan 
injektion:
För att ta bort locket från sprutnålen:

Berätta för andra läkare, tandläkare och 
farmaceuter som behandlar dig att du tar 
detta läkemedel.

• allergiska reaktioner såsom hudutslag, 
svullnad i ansiktet inklusive mun, läppar 
och/eller tunga, svalg, väsande andning 
och andnöd

• håll sprutan vertikalt (grå locket 
överst) Om du ska opereras, berätta för 

kirurgen eller narkosläkaren att du tar 
detta läkemedel.
Det kan påverka andra läkemedel som används under 

operationen.

• håll det grå locket i kragen och 
spruthylsan i din andra hand, vrid 
sedan långsamt spruthylsan och dra 
försiktigt nedåt samtidigt, tills nålen 
är helt dragen från locket

• ihållande smärtsam erektion av penis 
(priapism)

Listan ovan innehåller mycket allvarliga 
biverkningar. Du kan behöva akut läkarvård 
eller sjukhusvistelse. Dessa biverkningar är 
mycket sällsynta.

Om du blir gravid medan du tar detta 
läkemedel, berätta omedelbart för din läkare.

• Dra inte locket uppåt från sprutan 
- det kan böja nålen

Om du ska ta några blodprov, 
berätta för din läkare att du tar 
detta läkemedel.
Det kan störa resultaten av vissa 
tester.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal 
om du märker något som får dig att må 
dåligt.

Fraxiparine 0,2 mL, 0,3 mL och 0,4 mL 
förfyllda sprutor är endast avsedda för 
administrering av hela doser. Hela 
innehållet i sprutan ska injiceras. Det kan 
finnas en liten luftbubbla i sprutan men 
den behöver inte tas bort.

Håll alla dina läkarbesök så att dina 
framsteg kan kontrolleras.

Efter att ha använt 

Fraxiparine Lagring
Saker du inte får göra Fraxiparin ska förvaras under 25°C. Do inte frysa. 

Förvara inte kyla, eftersom kalla injektioner kan 
vara smärtsamma.

Fraxiparin 0,6 mL, 0,8 mL och 1,0 mL 
förfyllda graderade sprutor kan användas 
för att administrera justerade doser. Håll 
sprutan vertikalt med nålen överst och se 
till att luftbubblan är överst på sprutan. För 
fram kolven till den volym/dos som krävs, 
skjut ut luft och eventuellt överskott.

Ta inte Fraxiparine för att behandla andra besvär 
om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Ge inte din medicin till någon annan, 
även om de har samma tillstånd som du.

Förvara den där barn inte kan nå den. 
Ett låst skåp minst en och en halv meter 
över marken är ett bra ställe att förvara 
mediciner på.Sluta inte ta din medicin eller sänk inte 

dosen utan att kontrollera med din 
läkare.

Förfogande

Använd endast Fraxiparine en gång och kassera 
eventuell oanvänd del av varje spruta.Eventuell oanvänd del av Fraxiparine ska 

kasseras på en gång.
Om din läkare säger åt dig att sluta ta detta 
läkemedel eller om utgångsdatumet har passerat,Metod för subkutan administrering:
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fråga din apotekspersonal vad du ska göra med 
eventuell medicin som blir över.

Produktbeskrivning
Vad det liknar
Fraxiparin är en steril lösning för 
subkutan injektion.
Fraxiparin presenteras som 0,2 mL, 0,3 mL och 
0,4 mL enhetsdossprutor och 0,6 mL, 0,8 mL och 
1,0 mL graderade sprutor. 0,2 mL, 0,3 mL, 0,4 mL 
och 0,6 mL sprutor kommer i förpackningar med 
2 och 10 sprutor. 0,8 mL och 1,0 mL sprutor 
kommer i förpackningar med 10 sprutor.

Ingredienser
Fraxiparin innehåller nadroparinkalcium 9 500 
IE anti-Xa per 1,0 ml som den aktiva 
ingrediensen.

• vatten för injektioner

• kalciumhydroxid eller utspädd 
saltsyra

Detta läkemedel innehåller inte laktos, sackaros, 
gluten, tartrazin eller några andra azofärgämnen.

Leverantörer

Fraxiparine levereras i Australien av:
Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
St. Leonards, 2065, NSW.
Fraxiparine® är ett registrerat varumärke för 
Aspen Global Inc.

0,2 mL spruta AUST R 51308 
0,3 mL spruta AUST R 51309 
0,4 mL spruta AUST R 51310 
0,6 mL spruta AUST R 51311 
0,8 mL spruta AUST R 51312 
1,0 mL AUST 5 spruta
Denna broschyr utarbetades i september 2017. 
Version 5.0
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