
Fraxiparine®حقن
الكالسيومندروبارين

مضاد محلول من دولية وحدة 9500 للحقن mL/  Xaلـ 

المستهلكطب معلومات

في الدموية األوعية في انفجار لديك•النشرةهذه في هو ما

دماغك

مع  Fraxiparineو األدوية بعض تتداخل قد

هذه:وتشمل البعض. بعضها
الشائعة األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

جميع على يحتوي ال أنه . Fraxiparineحقن حول

مع التحدث محل يحل ال المتاحة. المعلومات

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك

بطانة التهاب (القلب شغاف التهاب لديك•

.)القلب
لتقليل المستخدمة األخرى األدوية أو األسبرين•

الستيرويدية غير العقاقير (وااللتهابات األلم

)الساليسيالتأو لاللتهابات المضادة جلطة من عالجها ويتم حاد كلوي فشل لديك•

المستخدمة األخرى األدوية أو تيكلوبيدين•دموية

التخثر مضادات (تخثره ومنع الدم لتسييل

)للصفيحاتالمضادة والعوامل الفموية طبيبك قام ومخاطر. فوائد لها األدوية جميع

الفوائد مقابل  Fraxiparineتناولك مخاطر بموازنة

لك.يتوقعونها التي

انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال
كانت إذا أو الكرتون على المطبوع الصالحية

العبث.عالمات عليها ظهرت أو ممزقة العبوة

إلى بإعادته قم تالف ، أو صالحيته انتهت إذا

منه.للتخلص الصيدلي

األدوية (الكورتيكوستيرويدات•

.)االلتهابلتقليل المستخدمة
هذا تناول بشأن مخاوف أي لديك كان إذا

المستخدمة األدوية (ديكسترانس•الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ،

)الدملتسييل عليك يجب كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

إلى فتحدث الدواء ، هذا استخدام في البدء

طبيبك.

قد  الحقن.مع النشرة بهذه احتفظ

األدوية (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات•أخرى.مرة لقراءتها تحتاج

أمراض وبعض الدم ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة

)األخرىالقلب
تناولهفي تبدأ أن قبلFraxiparineاستخدام هو ما

أي من حساسية لديك كان إذا طبيبك أخبر
أخرى.أصباغ أو حافظة مواد أو أطعمة أو أدوية

تؤثر قد أو  Fraxiparineبـ األدوية هذه تتأثر قد

مختلفة كميات إلى تحتاج قد نجاحها. مدى على

تناول إلى تحتاج قد أو بك ، الخاصة األدوية من

مختلفة.أدوية

األدوية من مجموعة إلى  Fraxiparineينتمي

الجزيئي.الوزن منخفض الهيبارين تسمى

بعد الدم تخثر لمنع  Fraxiparineيستخدم

االستشفاء أثناء الكلى ، غسيل أثناء الجراحة ،

الراحة مع المركزة العناية وحدة في أو حاد لمرض

الجلطات لعالج يستخدم كما الممتد ، الفراش في

الدموية.األوعية تسد التي الموجودة الدموية

تخططين أو حامال ًكنت إذا الدواء هذا تأخذي ال
المخاطر وطبيبك أنت ناقشت إذا إال للحمل

األمر.عليها ينطوي التي والفوائد

يمكن  Fraxiparineكان إذا ما المعروف غير من

الحمل.أثناء استخدامه تم إذا طفلك يؤذي أن

حول المعلومات من مزيد والصيدلي طبيبك لدى

أثناء تجنبها أو معها الحذر توخي يجب التي األدوية

الدواء.هذا تناول

الدواء.هذا تتناول كنت إذا ترضعي ال

 Fraxiparineفي النشط العنصر ينتقل أن يمكن

معروف. غير الطفل على التأثير الثدي. حليب إلى

أثناء  Fraxiparineتستخدم أن ينبغي ال لذلك

الطبيعية.الرضاعة

Fraxiparineإعطاء يتم كيف
الذي اإلجراء تأخير طريق عن يعمل دواء إنه

الدم بقاء إلى هذا يؤدي الدم. جلطات به تتشكل

في تستقر قد التي الجلطات تكون ويمنع رقيقاً

إذا الدموية الجلطات ويعالج الدموية األوعية

بالفعل.تشكلت قد كانت

ستحتاجها التي  Fraxiparineجرعة ستعتمد

على وأيضاً  Fraxiparineبـ عالجك سبب على

جسمك.وزن

فسيتم بنفسك ، الدواء هذا بحقن تقوم كنت إذا

الصيدلي أو ممرضتك أو طبيبك قبل من إرشادك

(الجلد تحت الحقن وإعطاء التحضير كيفية حول
وال موصوف هو كما تماماً استخدمه . )الجلدتحت

الموصوفة.الجرعة تتجاوز

الحاالت من أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر
عانيت قد كنت أو التالية الطبية اإلجراءات أو

منها:

طبيب.بوصفة فقط متوفر الدواء هذا

تأثير بكيفية للتوصية كافية معلومات توجد ال

السيارة قيادة على قدرتك على الدواء هذا استخدام

اآلالت.تشغيل أو

ذلك:في بما النزيف خطر زيادة•

الكبدفشل أو الكبد مشاكل -

الدمضغط في شديد ارتفاع -

المعدةبقرحة اإلصابة تاريخ -

النزيفاضطرابات -

العينفي الدموية األوعية اضطراب -

أو الشوكي النخاع أو للدماغ الحديثة الجراحة -

العين

تأخذ الوقت من وكم يستغرق كم

Fraxiparine
هذا باستخدام للتوصية كافية معلومات توجد ال

عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين للمرضى الدواء

في  Fraxiparineباستخدام ينصح ال لذلك ،

المراهقين.أو األطفال

الدم:تجلط منع
إعطاء سيتم الدموية ، الجلطات من العامة للوقاية

Fraxiparine  الجلد تحت الحقن طريق عن)
(مل 0.3 من واحدة يومية كجرعة  ، )الجلدتحت
أيام 7 لمدة  )Xaمضادات من دولية وحدة 2850

بالنسبة الطبيب. توجيهات حسب أو األقل على

الجرعة إعطاء يجب الجراحة ، مرضى لمعظم

الجراحة.قبل ساعات 4 إلى 2 من األولى

كلويمرض•

Fraxiparineاستخدام قبل
استخدامهعليك يجب ال عندما

الذبحة ذلك في بما قلبك في مشاكل•

القلبيةالنوبة أو الصدرية

الدمفي البوتاسيوم مستويات ارتفاع•

السكريداء•

إعطاء فسيتم العظام ، لجراحة ستخضع كنت إذا

12 و الجراحة من ساعة 12 قبل األولى الجرعات

هذه طبيبك سيحسب الجراحة. نهاية بعد ساعة

لوزن وفقاً ذلك بعد المعطاة والجرعات الجرعة

جسمك.

لديك كان إذا  Fraxiparineتستخدم ال

)الدمفي الحمض من الكثير (األيضي الحماض•من:حساسية
نادروبارينالكالسيوم على يحتوي دواء أي•

الصفائح عدد انخفاض (الصفيحات قلة•

)الدموية الوزن منخفض الهيبارين أو الهيبارين•

أو الفقري العمود في مخططة أو حديثة حقنة•الجزيئي

)الشوكيالحبل حول حقنة (الجافية فوق

أو األقل على أيام 10 لمدة العالج يكون أن يجب

الطبيب.توجيهات حسب هذه نهاية في المذكورة المكونات من أي•

في شديد أو متوسط   ضعف من تعاني كنت إذاالنشرة.

مخفضة.جرعة إلى تحتاج فقد الكلى ، اإلبرة درع ألن الالتكس ، مادة من حساسية•يلي:ما الحساسية أعراض بعض تشمل قد

يجب الذي المقدار حول طبيبك تعليمات اتبعالالتكسمادة على يحتوي قد للمحقنة

.Fraxiparineيؤخذ أن التنفسفي ضيق•

التنفسفي صعوبة أو أزيز•

حول  )جلدينخر (الميتة الجلد أنسجة•

الدم جلطات لعالج  الموجودة:الدم جلطات عالجالحقنمواقع

طريق عن  Fraxiparineإعطاء سيتم الموجودة ،

لمدة يومياً مرتين  )الجلدتحت (الجلد تحت الحقن

طبيبك قبل من الجرعة احتساب سيتم أيام. 10

جسمك.لوزن وفقاً

أجزاء أو اللسان أو الشفتين أو الوجه انتفاخ•

الجسممن أخرى

عاماً.18 من أقل أو مسناً كنت إذا طبيبك أخبر

ال  الجلدعلى خاليا أو حكة أو جلدي طفح•

كنت:إذا  Fraxiparineتستخدم

ها   /أخبرهسبق ، مما بأي طبيبك تخبر لم إذا
.Fraxiparineتناول في البدء قبل

عدد انخفاض (الصفيحات قلة لديهم كان•

 Fraxiparineاستخدام بسبب  )الدمويةالصفائح

قبلمن

في شديد أو متوسط   ضعف من تعاني كنت إذا

مخفضة.جرعة إلى تحتاج فقد الكلى ، أخرىأدوية تناول

أي تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر
تحصل التي األدوية ذلك في بما أخرى ، أدوية
أو الصيدلية من طبية وصفة بدون عليها

الصحية.األطعمة متجر أو ماركت السوبر

يجب الذي المقدار حول طبيبك تعليمات اتبع

.Fraxiparineيؤخذ أن اضطراب أو النزيف من متزايد خطر لديك•

غسيل أثناء التخثر من الوقايةالنزيف
الكلى:

أثناءالدم تجلط لمنع

األمعاءأو المعدة في القرحة من تاريخ لديك•
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 Fraxiparineإعطاء يتم ما عادة الكلى ، غسيل

غسيل لجهاز الشرياني الخط في وحيدة كجرعة

هذه احتساب سيتم جلسة. كل بداية في الكلى

يمكن جسمك. لوزن وفقاً طبيبك قبل من الجرعة

الكلى غسيل أثناء إضافية أصغر جرعة إعطاء

ساعات.4 من أكثر تدوم التي للجلسات

في الموجود الجلد هو للحقن المناسب الموقع•

أو جرح أي عن بعيداً المعدة ، من السفلي الجزء

في الحقن إجراء يمكن ذلك من بدال مفاصل.

الفخذ.

منهاالحذر توخي يجب أشياء

حتى اآلالت تشغيل أو القيادة في حذراً كن
عليك. Fraxiparineيؤثر كيف تعرف

يؤدي قد ملحوظة: الجلد. طية اقرص•

مما الجلد ، تقوية إلى الكحول استخدام

صعباً.الالحق الحقن يجعل
جانبيةآثار

في الصيدلي أو الممرضة أو طبيبك أخبر
بصحة تشعر ال كنت إذا ممكن وقت أقرب
.Fraxiparineبـ العالج أثناء جيدة

إلى عمودياً اإلبرة وأدخل الطية على حافظ•

10 لمدة  Fraxiparineاحقن ثم الكامل عمقها

هواء فقاعة هناك تكون قد ثانية. 15 إلى

إزالتها.يلزم ال ولكن المحقنة برميل في صغيرة

الراحة مع االستشفاء أثناء التجلط من الوقاية
التجلط من للوقاية  طويلة:لفترات الفراش في

أيام 3 لمدة (الفراش في الراحة مع االستشفاء أثناء

طريق عن  Fraxiparineإعطاء سيتم  ، )األقلعلى

يومية كجرعة  ، )الجلدتحت (الجلد تحت الحقن

وفقاً طبيبك قبل من الجرعة احتساب سيتم واحدة.

جسمك.لوزن

يسبب أن يمكن األخرى ، األدوية مثل

Fraxiparine  بعض في الجانبية. اآلثار بعض

ليسوا األحيان معظم وفي جادين ، يكونون األحيان

ببعض أصبت إذا طبية رعاية إلى تحتاج قد كذلك.

الجانبية.اآلثار
اإلبرة اسحب الجلد ، بطية ممسكاً تزال ال•

الحقن.مكان تفرك ال عمودياً.
التالية. الجانبية األعراض قوائم من تنزعج ال

منها.أي تواجه ال قد األمان نظام بتثبيت قم الحقن ، إعطاء بعد•

بعناية.منه وتخلص  Fraxiparineحقنة على
تناول ومدة مقدار حول طبيبك تعليمات اتبع

Fraxiparine.الصيدلي أو ممرضتك أو طبيبك من اطلب
لديك.تكون قد أسئلة أي على اإلجابة

العضالت في مباشرة للحقن مخصص .غير
Fraxiparine يلي مما أياً الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبرFraxiparineالذاتية اإلدارة كيفية

يقلقونك:وهم بـ نفسك بمعاملة لك يسُمح قد الحاالت ، بعض في

Fraxiparine . أدناه اإلرشادات اتباع عليك يجب

يجب صحيح. بشكل  Fraxiparineحقن من للتأكد

مخاوف أي لديك كان إذا طبيبك مع تتحدث أن

إعطاء سيتم ذلك ، ومع الحقنة. إعطاء كيفية بشأن

طبيب.أو ممرضة قبل من الناس لمعظم الحقنة

)زائدةجرعة (الكثير تأخذ كنت إذا
بطبيبكأو بطبيبك الفور على اتصل

على للحصول  )1126 13 هاتف (السموم معلومات مركز

والحوادث قسم إلى الذهاب أو المشورة ،

أنك تعتقد كنت إذا مستشفى ، أقرب في الطوارئ

من الكثير تناولت قد آخر شخص أي أو

Fraxiparine.

شيوعاً:األكثر الجانبية اآلثار

عندالجلد تحت صغيرة دموية جلطة•

الحقنموقع

طبيعيغير نزيف•

الحقن.آثار موقع تفاعالت•

شيوعاً:أقل جانبية قم المحاقن ، لتقسيم  الحقن:قبل العبوة إزالة

بحيث مرات ، عدة بعناية المزدوجة العلبة بطي

باستخدام ببطء ثم الخلف ، إلى المحاقن تعود

نهاية من بدءاً المحقنتين اقسم متساو ٍ، ضغط

بالعبوة.المكبس

عدم عالمات هناك تكن لم لو حتى ذلك افعل

لعناية تحتاج انت التسمم. أو الراحة

مستعجلة.
موقع حول حكة أو احمرار خاليا ، جلدي ، طفح•

الحقن

الرئيسية العالمة هو المفرط أو الزائد النزيف

عن الزائدة الجرعة معالجة يمكن زائدة. لجرعة

من التالية الجرعات تأخير أو تقليل طريق

Fraxiparine  خطورة ، األكثر الحاالت في أو

يعكس أن البروتامين كبريتات يسمى لعقار يمكن

.Fraxiparineتأثير جزئياً

الحقنموقع في الكالسيوم رواسب•

موقع في  )جلدينخر (الميتة الجلد أنسجة•

الحقن

بتمزيق قم البالستيكية ، عبوتها من المحقنة إلزالة

(البالستيكية الصينية من تماماً العلوي الدعم فيلم
تتدحرج المحقنة اترك ثم  ، )المكبسطرف من بدءاً

األخرى.يدك راحة على

أجل:من الدم باختبارات طبيبك يراقبك قد

البروتيناتمن عالية مستويات•

البوتاسيوممن عالية مستويات• أشياء  Fraxiparineاستخدامك أثناء

تفعلهاأن يجب وكأنه اإلبرة فوق الموجود المطاطي الغطاء يبدو قد

هذا يحدث ذلك ، ومع المحقنة ، مركز عن بعيد

مثنية.اإلبرة أن يعني وال التعبئة أثناء

الدم خاليا عدد ارتفاع أو الدموية الصفائح عدد انخفاض•

البيضاء
جديد ، دواء أي في البدء وشك على كنت إذا

تتناولهأنك والصيدلي طبيبك ذكر

فراكسيبارين.

الكبدإنزيمات بعض من عالية مستويات•

على طبيبك أخبر يلي ، مما أي حدوث حالة في
والطوارئ الحوادث قسم إلى انتقل أو الفور

مستشفى:أقرب في
الجلد:تحت للحقن محقنة تحضير

المحقنة:إبرة عن الغطاء إلزالة
وصيادلة أسنان وأطباء أطباء أي أخبر

وتورم الجلدي الطفح مثل تحسسية فعل ردود•الدواء.هذا تتناول أنك يعالجونك

أو   /ووالشفتين الفم ذلك في بما الوجه

التنفسوضيق والصفير والحلق اللسان

الرمادي الغطاء (عمودي بشكل المحقنة امسك•

أخبر جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا)األعلىفي
هذا تتناول أنك التخدير طبيب أو الجراح
الدواء.

أثناء المستخدمة األخرى األدوية على يؤثر قد

الجراحة.

وبرميل طوقه ، من الرمادي الغطاء أمسك•

بتدوير قم ثم األخرى ، يدك في المحقنة

في ألسفل واسحبها ببطء المحقنة برميل

بالكامل اإلبرة سحب يتم حتى الوقت ، نفس

الغطاءمن

(للقضيب المستمر المؤلم االنتصاب•
.)القساح

جدا. خطيرة جانبية آثار أعاله القائمة وتشمل

أو عاجلة طبية عناية إلى تحتاج قد

جدا.نادرة الجانبية اآلثار هذه المستشفى.
أخبر الدواء ، هذا تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا

الفور.على طبيبك
فقد - المحقنة من ألعلى الغطاء تسحب ال•

اإلبرةثني إلى ذلك يؤدي
دم ، فحوصات أي إجراء وشك على كنت إذا

الدواء.هذا تتناول أنك طبيبك أخبر

االختبارات.بعض نتائج مع يتداخل قد

أي الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر
بتوعك.تشعر يجعلك شيء و مل  0.2Fraxiparine مسبقاً المعبأة المحاقن

كاملة جرعات إلعطاء مخصصة مل 0.4 و مل 0.3

قد بالكامل. المحقنة محتويات حقن يجب فقط.

ولكن المحقنة في صغيرة هواء فقاعة هناك تكون

إزالتها.يلزم ال
يمكن حتى طبيبك مواعيد بجميع احتفظ

تقدمك.من التحقق

 Fraxiparineاستخدام بعد

تخزين

25 من أقل حرارة درجة في  Fraxiparineتخزين يجبفعلهاعليك يجب ال أشياء

الحقن ألن بالتبريد ، تقم ال تجمد. ال  يفعلمئوية. درجة

مؤلمة.تكون قد الباردة
و مل  0.6Fraxiparine محاقن استخدام يمكن

الجرعات إلدارة مسبقاً متدرجة مل 1.0 و مل 0.8

في اإلبرة وضع مع عمودياً المحقنة امسك المعدلة.

الجزء في الهواء فقاعة وجود من وتأكد المقدمة

  /الحجمإلى المكبس ادفع المحقنة. من العلوي

فائض.وأي الهواء وطرد المطلوبة ، الجرعة

أخرى شكاوى أي لعالج  Fraxiparineتأخذ ال
بذلك.طبيبك يخبرك لم ما

كان لو حتى آخر ، شخص ألي دوائك تعطي ال
حالتك.نفس لديه

الوصول األطفال يستطيع ال حيث بها احتفظ
ارتفاعها يقل ال التي المقفلة الخزانة تعتبر  إليها.

جيداً مكاناً األرض سطح عن ونصف متر عن

األدوية.لتخزين الجرعة تخفض أو دوائك تناول عن تتوقف ال
ازالةطبيبك.استشارة دون

من وتخلص فقط واحدة مرة  Fraxiparineاستخدم

حقنة.كل من مستخدم غير جزء أي من مستخدم غير جزء أي من التخلص يجب

Fraxiparine  واحدة.مرة
هذا تناول عن بالتوقف طبيبك أخبرك إذا

الصالحية ،انتهاء تاريخ انقضى أو الدواء الجلد:تحت اإلعطاء طريقة
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دواء بأي تفعله أن يجب عما الصيدلي اسأل
متبقي.

المنتجوصف

عليهيبدو ما

الجلد تحت للحقن معقم محلول .هو

Fraxiparine
بجرعة محاقن شكل على  Fraxiparineتقديم يتم

مل 0.8 و مل 0.6 و مل 0.4 و مل 0.3 و مل 0.2

0.3 و مل 0.2 محاقن متدرجة. محاقن مل 1.0 و

و 2 من عبوات في تأتي مل 0.6 و مل 0.4 و مل

في مل 1.0 و مل 0.8 الحقن تأتي محاقن. 10

محاقن.10 من عبوات

مكونات

 nadroparinعلى  Fraxiparineيحتوي

مل 1.0 لكل Xa-anti IU 9،500كالسيوم

نشط.كمكون

للحقنماء•

الهيدروكلوريك حمض أو الكالسيوم هيدروكسيد•

المخفف

أو السكروز أو الالكتوز على الدواء هذا يحتوي ال

أخرى.آزو أصباغ أي أو التارترازين أو الغلوتين

الموردين

طريق:عن أستراليا في  Fraxiparineتوفير يتم
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 51308R AUST 0.3 حقنة مل 0.2

مل  51309R AUST 0.4 حقنة مل

مل  51310R AUST 0.6 حقنة

مل  51311R AUST 0.8 حقنة

مل  51312R AUST 1.0 حقنة

51313R AUST حقنة
5.0اإلصدار 2017. سبتمبر في النشرة هذه إعداد تم
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