
Fraxiparine® ฉีด
นาโดรปาริน แคลเซียม
9,500 IU anti-Xa / mL สารละลายสําหรับฉีด

ข้อมูลยาสําหรับผู้บริโภค

มอีะไรอยู่ในแผ่นพับนี้ • มีเส้นเลือดแตกในสมองของคุณ ยาบางชนิดและ Fraxiparine อาจรบกวนซึ่ง
กันและกัน ซึ่งรวมถึง:

เอกสารนี้ตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการฉีด 
Fraxiparine ไม่มขี้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ใช้แทน
การพูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

• มีเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ (การติดเชื้อของ
เยื่อบุหัวใจ)

• แอสไพรินหรือยาอื่น ๆ ที่ใชเ้พื่อลดอาการปวด
และการอักเสบ (ยาแก้อักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์
หรือซาลิไซเลต)• มีภาวะไตวายรุนแรงและกําลังรักษาลิ่มเลือด

• ticlopidine หรือยาอื่น ๆ ที่ใช้ในการทําให้
เลือดบางและป้องกันไม่ใหแ้ข็งตัว (ยาต้านการ
แข็งตัวของเลือดในช่องปากและยาต้านเกล็ด
เลือด)

ยาทั้งหมดมปีระโยชนแ์ละความเสี่ยง แพทย์ของคุณ
ได้ชั่งนํ้าหนักความเสี่ยงของการใช้ Fraxiparine 
กับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสําหรับคุณ

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายทุี่พิมพบ์น
กล่องหรือหากบรรจุภัณฑ์ฉีกขาดหรือมี
สัญญาณของการงัดแงะ

หากหมดอายุหรือชํารุด ให้ส่งคืนเภสัชกรเพื่อ
กําจัด

• corticosteroids (ยาทีใ่ช้ลดการ
อักเสบ)หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้ปรึกษา

แพทยห์รือเภสัชกรของคุณ • เดกซ์ทรานส์ (ยาที่ใชใ้นการทําให้เลือด
บางลง)หากคุณไมแ่น่ใจว่าควรเริ่มใชย้านี้หรือไม่ ให้

ปรึกษาแพทย์เก็บแผ่นพับนีไ้ว้ด้วยการฉีด คุณอาจ
ต้องอ่านอีกครั้ง • สารยับยั้ง ACE (ยาทีใ่ช้รักษาความดันโลหิต

สูงและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอื่นๆ)

Fraxiparine ใช้สําหรับอะไร ก่อนจะเริ่มทาน
แจ้งแพทยห์ากคุณแพ้ยา อาหาร สารกันบูด 
หรือสีย้อมอื่นๆ

ยาเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจาก Fraxiparine 
หรืออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน คุณอาจ
ต้องใช้ยาในปริมาณทีแ่ตกต่างกัน หรือคุณอาจ
ต้องใช้ยาทีแ่ตกต่างกัน

Fraxiparine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า Low 
Molecular Weight Heparins
Fraxiparine ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็น
ลิ่มหลังการผ่าตัด ในระหว่างการฟอกเลือด ระหว่าง
การรักษาในโรงพยาบาลสําหรับการเจ็บป่วย
เฉียบพลันหรือในหอผู้ป่วยหนักที่มีการนอนพักเป็น
เวลานาน และยังใชร้ักษาลิ่มเลือดทีอุ่ดตันหลอด
เลือดอยู่ด้วย

อย่าใชย้านี้หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนที่
จะตั้งครรภ์ เว้นแต่คุณและแพทยจ์ะไดห้ารือเกี่ยว
กับความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

ไมท่ราบว่า Fraxiparine สามารถทําร้ายลูกน้อย
ของคุณไดห้รือไม่หากใช้ในระหว่างตั้งครรภ์

แพทย์และเภสัชกรของคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับยาทีต่้องระวังหรือหลีกเลี่ยงในขณะที่ใชย้านี้

อย่าให้นมแม่หากคุณกําลังใช้ยานี้

สารออกฤทธิใ์น Fraxiparine สามารถผ่านเข้าสู่
นํ้านมแม่ได้ ไม่ทราบผลกระทบต่อทารก ดังนั้นจึงไม่
ควรใช้ Fraxiparine เมื่อคุณให้นมลูก

วิธีให้ Fraxiparine
เป็นยาทีท่ํางานโดยชะลอการทํางานของลิ่มเลือด 
ส่งผลให้เลือดยังคงบางและป้องกันการก่อตัว
ของลิ่มเลือดซึ่งอาจติดอยูใ่นหลอดเลือดและ
รักษาลิ่มเลือดได้หากเกิดขึ้นแล้ว

ปรมิาณยาเฟร็กซิพารีนที่คุณต้องการจะขึ้นอยู่
กับสาเหตุทีคุ่ณรับการรักษาด้วยยาแฟรกซิพารีน
และนํ้าหนักตัวด้วย
หากคุณกําลังฉีดยานีด้้วยตัวเอง คุณจะไดร้ับคํา
แนะนําจากแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธี
เตรียมและฉีดยาทางใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) ใชต้รง
ตามทีก่ําหนดและไม่เกินปริมาณทีก่ําหนด

แจ้งแพทยห์ากคุณมีหรือเคยมีอาการหรือขั้น
ตอนทางการแพทยด์ังต่อไปนี:้ยานี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น

มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแนะนําว่าการใช้ยานีอ้าจส่ง
ผลต่อความสามารถในการขับรถหรือใช้งาน
เครื่องจักรของคุณอย่างไร

• เพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือด ได้แก่ :
- ปัญหาตับหรือตับวาย
- ความดันโลหิตสูงมาก
- ประวัตเิป็นแผลในกระเพาะอาหาร
- เลือดออกผิดปกติ
- ความผิดปกตขิองหลอดเลือดในดวงตา
- การผ่าตัดล่าสุดของสมอง ไขสันหลัง หรือ
ตา

ต้องใช้นานแค่ไหนและใช้เวลานานเท่าใดในการรับประทาน
ยา Fraxiparine สําหรับ

มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแนะนําให้ใช้ยานีส้ําหรับผู้
ป่วยอายุตํ่ากว่า 18 ปี ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้ 
Fraxiparine ในเด็กหรือวัยรุ่น

การป้องกันลิ่มเลือด:
สําหรับการป้องกันลิ่มเลือดทั่วไป ให้ Fraxiparine 
โดยการฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) โดยให้ครั้ง
ละ 0.3 มล. (2,850 IU anti-Xa) อย่างน้อย 7 วัน
หรือตามคําแนะนําของแพทย์ สําหรับผู้ป่วยที่
ผ่าตัดส่วนใหญ่ ควรให้เข็มแรก 2 ถึง 4 ชั่วโมง
ก่อนการผ่าตัด

• โรคไต

ก่อนใช้แฟรกซิพารีน
เมื่อคุณต้องไม่ใชม้ัน

• ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจของคุณรวมถึงโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบหรือหัวใจวาย

• ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
• โรคเบาหวาน

หากคุณต้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ เข็มแรกจะไดร้ับ 12 
ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดและ 12 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการ
ผ่าตัด แพทย์จะคํานวณขนาดยาและปริมาณที่ให้
หลังจากนั้นตามนํ้าหนักตัวของคุณ

อย่าใช้ Fraxiparine หากคุณแพ้:
• Metabolic acidosis (กรดในเลือดมากเกิน

ไป)• ยาใดๆ ที่มนีาโดรพาริน แคลเซียม
• thrombocytopenia (จํานวนเกล็ดเลือด

ตํ่า)• เฮปารินหรือเฮปารินนํ้าหนักโมเลกุล
ตํ่า • การฉีดกระดูกสันหลังหรือแก้ปวดล่าสุดหรือที่

วางแผนไว้ (การฉีดรอบไขสันหลัง)
การรักษาควรใชเ้วลาอย่างน้อย 10 วันหรือตามคํา
แนะนําของแพทย์• ส่วนผสมใด ๆ ที่ระบุไวท้ีส่่วนท้ายของเอกสาร

ฉบับนี้ หากคุณมภีาวะไตวายในระดับปานกลางหรือ
รุนแรง คุณอาจต้องลดขนาดยาลงอาการแพ้บางอย่างอาจรวมถึง: • การแพน้ํ้ายางเนื่องจากโลเ่ข็มของเข็มฉีดยา

อาจมีนํ้ายาง ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ว่าควรรับ
ประทานยา Fraxiparine มากน้อยเพียงใด• หายใจถี่

• หายใจมีเสียงหวีดหรือหายใจลําบาก
• เนื้อเยื่อผิวหนังทีต่ายแล้ว (เนื้อร้าย

ผิวหนัง) บริเวณที่ฉีด การรักษาลิ่มเลือดที่มีอยู่: สําหรับการรักษาลิ่ม
เลือดทีม่อียู่ Fraxiparine จะได้รับโดยการฉีดใต้
ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) วันละสองครั้งเป็นเวลา 10 
วัน แพทย์ของคุณจะคํานวณขนาดยาตามนํ้าหนัก
ตัวของคุณ

• บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วนอื่นๆ ของ
ร่างกาย

แจ้งแพทย์หากคุณเป็นผู้สูงอายุหรืออายุน้อย
กว่า 18 ปี

• ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง อย่าใช้ 
Fraxiparine หากคุณ:

หากคุณยังไม่ไดแ้จ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับข้อใด
ข้อหนึ่งข้างต้น บอกแพทย์ก่อนเริ่มใชย้า 
Fraxiparine• มีภาวะเกล็ดเลือดตํ่า (เกล็ดเลือดตํ่า) เนื่องจาก

การใช้ Fraxiparine มาก่อน
หากคุณมภีาวะไตวายในระดับปานกลางหรือ
รุนแรง คุณอาจต้องลดขนาดยาลงกินยาตัวอื่น

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบหากคุณกําลังใช้
ยาอื่นๆ รวมทั้งยาที่คุณไดร้ับโดยไม่มใีบสั่งยา
จากร้านขายยา ซูเปอรม์าร์เก็ต หรือร้านขาย
อาหารเพื่อสุขภาพ

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ว่าควรรับ
ประทานยา Fraxiparine มากน้อยเพียงใด• มีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกหรือเลือดออก

ผิดปกติ การป้องกันการแข็งตัวของเลือดใน
ระหว่างการฟอกเลือด:
เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นลิ่มระหว่าง

• มีประวัตเิป็นแผลในกระเพาะหรือลําไส้
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การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Fraxiparine 
มักจะได้รับครั้งเดียวในเส้นเลือดแดงของเครื่องไต
เทียมเมื่อเริ่มต้นแต่ละครั้ง แพทย์ของคุณจะ
คํานวณขนาดยานี้ตามนํ้าหนักตัวของคุณ อาจให้ยา
ที่มีขนาดเล็กลงเป็นพิเศษในระหว่างการฟอกไต
สําหรับช่วงที่กินเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง

• บริเวณทีเ่หมาะสมในการฉีดคือผิวหนังบริเวณ
ส่วนล่างของกระเพาะอาหาร ห่างจากบาดแผล
หรือข้อต่อ หรือจะฉีดเข้าที่ต้นขาก็ได้

สิ่งที่ต้องระวัง
ระมัดระวังในการขับขี่หรือใช้เครื่องจักรจนกว่า
คุณจะรู้ว่า Fraxiparine ส่งผลต่อคุณอย่างไร

• หยิกผิวพับ หมายเหต:ุ การใช้แอลกอฮอล์
อาจทําใหผ้ิวหนังแข็งแรง ทําให้ฉีดภายหลัง
ได้ยาก

ผลข้างเคียง
แจ้งให้แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทราบโดย
เร็วที่สุด หากคุณรู้สึกไม่สบายขณะรับการ
รักษาด้วยยา Fraxiparine

• รักษารอยพับและสอดเข็มในแนวตั้งจนสุด
ความลึก จากนั้นฉีด Fraxiparine เป็นเวลา 
10 ถึง 15 วินาที อาจมีฟองอากาศขนาดเล็กใน
กระบอกฉีดยา แต่ไม่จําเป็นต้องถอดออก

การป้องกันการจับตัวเป็นก้อนระหว่างการรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยการนอนพักขยาย: สําหรับการ
ป้องกันการแข็งตัวของเลือดระหว่างการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วยการนอนพักเป็นเวลานาน (อย่าง
น้อย 3 วัน) ให้ฉีด Fraxiparine เข้าใต้ผิวหนัง (ใต้
ผิวหนัง) เป็นยาวันละครั้ง แพทยข์องคุณจะคํานวณ
ขนาดยาตามนํ้าหนักตัวของคุณ

เช่นเดียวกับยาอื่นๆ Fraxiparine อาจทําใหเ้กิด
ผลข้างเคียงได้ บางครั้งก็จริงจัง ส่วนใหญไ่ม่ คุณ
อาจต้องไปพบแพทย์หากคุณได้รับผลข้างเคียง

• ยังคงจับผิวหนังพับให้ถอนเข็มในแนวตั้ง 
ห้ามถูบริเวณที่ฉีด

อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้างเคียงต่อไปนี้ 
คุณอาจไมพ่บประสบการณใ์ด ๆ• หลังจากได้รับการฉีด ให้ติดตั้งระบบความ

ปลอดภัยบนกระบอกฉีดยา Fraxiparine และ
ทิ้งอย่างระมัดระวัง

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์เกี่ยวกับระยะ
เวลาและระยะเวลาที่ควรใช้ Fraxiparine ขอให้แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรตอบคําถาม

ที่คุณอาจมีFraxiparine ไมไ่ด้มีไวส้ําหรับการฉีดเข้า
กล้ามเนื้อโดยตรงวิธีดูแล Fraxiparine ด้วยตนเอง แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณสังเกต

เห็นสิ่งต่อไปนี้ และพวกเขาทําให้คุณกังวล:ในบางกรณี คุณอาจได้รับอนุญาตให้รักษาตัวเอง
ด้วย Fraxiparine คุณควรปฏิบัติตามแนวทางด้าน
ล่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณฉีด Fraxiparine อย่างถูก
ต้อง คุณควรปรึกษาแพทยห์ากคุณมขี้อสงสัยเกี่ยว
กับวิธกีารฉีดยา อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่จะได้รับ
การฉีดยาโดยพยาบาลหรือแพทย์

ถ้าคุณกินมากเกินไป (ยาเกินขนาด)
โทรหาแพทย์หรือ .ทันที
ศูนยข์้อมูลสารพิษ (โทรศัพท์ 13 11 26) เพื่อขอคํา
แนะนํา หรือไปที่ อุบัติเหตุ และ
ฉุกเฉินทีโ่รงพยาบาลทีใ่กล้ที่สุด หากคุณคิดว่าคุณ
หรือใครก็ตามอาจรับประทานยา Fraxiparine มาก
เกินไป

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยเพิ่มเติม:
• ลิ่มเลือดขนาดเล็กใต้ผิวหนังที่

บริเวณทีฉ่ีด
• เลือดออกผิดปกติ
• ปฏิกิริยาบริเวณทีฉ่ีด ผล
ข้างเคียงทีพ่บได้น้อย:การถอดบรรจุภัณฑ์ก่อนฉีด: ในการแบ่งกระบอก

ฉีดยา ให้พับแพ็คคูอ่ย่างระมัดระวังหลายๆ ครั้ง 
เพื่อให้กระบอกฉีดยาหันหลังชนกัน จากนั้นค่อยๆ 
ใช้แรงกดเท่ากันเพื่อแบ่งกระบอกฉีดยาทั้งสอง
โดยเริ่มจากปลายลูกสูบของซอง

ทําเช่นนี้แม้ว่าจะไม่มอีาการไมส่บายหรือเป็น
พิษก็ตาม คุณอาจต้องไปพบแพทย์โดยด่วน • ผื่น ลมพิษ แดง หรือคันบริเวณทีฉ่ีด

เลือดออกเพิ่มขึ้นหรือมากเกินไปเป็นสัญญาณหลัก
ของการให้ยาเกินขนาด ยาเกินขนาดอาจรักษาได้โดย
การลดหรือชะลอการใหย้า Fraxiparine ในครั้งต่อไป 
หรือในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้น ยาที่เรียกว่า 
Protamine sulphate สามารถย้อนกลับผลของ 
Fraxiparine ได้บางส่วน

• แคลเซียมสะสมบริเวณทีฉ่ีด
• เนื้อเยื่อผิวหนังทีต่ายแล้ว (เนื้อร้ายผิวหนัง) 

ทีบ่ริเวณที่ฉีด
ในการนํากระบอกฉีดยาออกจากบรรจภุัณฑ์
พลาสติก ให้ค่อยๆ ฉีกฟิล์มสํารองด้านบนออกจาก
ถาดพลาสติก (เริ่มจากปลายลูกสูบ) จากนั้นปล่อย
ให้เข็มฉีดยาหมุนไปบนฝ่ามืออีกข้าง

แพทย์ของคุณอาจตรวจสอบคุณด้วยการตรวจเลือด
สําหรับ:
• โปรตีนสูง
• โพแทสเซียมสูงขณะทีคุ่ณกําลังใชแ้ฟรกซิพารีน สิ่งที่

ต้องทําฝายางที่อยูเ่หนือเข็มฉีดยาอาจดูเหมือนไม่อยู่ตรง
กลางกระบอกฉีดยา อย่างไรก็ตาม กรณีนีเ้กิดขึ้น
ระหว่างการบรรจุและไม่ได้หมายความว่าเข็มจะงอ

• เกล็ดเลือดตํ่าหรือเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาว

หากคุณกําลังจะใชย้าชนิดใหม่ ใหเ้ตือนแพทย์
และเภสัชกรว่าคุณกําลังรับประทานยาอยู่

แฟรกซพิารีน

• ระดับสูงของเอนไซม์ตับบางชนิด
หากเกิดเหตุการณต์่อไปนี้ ให้แจ้งแพทยข์อง
คุณทันทีหรือไปที่อุบัติเหตแุละฉุกเฉินที่โรง
พยาบาลใกลบ้้านคุณ:

การเตรียมเข็มฉีดยาสําหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง:

ในการถอดฝาครอบออกจากเข็มฉีดยา:
แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรคนอื่นๆ 
ทีป่ฏิบัติต่อคุณว่าคุณกําลังใช้ยานี้ • อาการแพ้ เช่น ผื่นทีผ่ิวหนัง ใบหน้าบวม รวม

ถึงปาก ริมฝีปาก และ/หรือลิ้น คอหอย หายใจ
มเีสียงหวีด และหายใจลําบาก

• ถือกระบอกฉีดยาในแนวตั้ง (ฝาสีเทาด้าน
บนสุด) หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด แจ้ง

ศัลยแพทยห์รือวิสัญญีแพทยว์่าคุณกําลังใช้
ยานี้
อาจส่งผลต่อยาอื่นที่ใชร้ะหว่างการผ่าตัด

• จับฝาครอบสีเทาทีป่ลอกคอ และอีกมือของ
กระบอกฉีดยา จากนั้นค่อยๆ หมุนกระบอก
ฉีดยาอย่างช้าๆ ค่อยๆ ดึงลงพร้อมๆ กัน 
จนกว่าเข็มจะถอนออกจนสุด

• การแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เจ็บปวดอย่างต่อเนื่อง 
(priapism)

รายการด้านบนมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก 
คุณอาจต้องไปพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลโดยด่วน ผลข้างเคียงเหล่านีห้า
ยากมาก

หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์
ทราบทันที

• อย่าดึงฝาขึ้นจากกระบอกฉีดยา เพราะอาจ
ทําใหเ้ข็มงอได้

หากคุณกําลังจะตรวจเลือด บอกแพทย์ว่าคุณ
กําลังใช้ยานี้

อาจรบกวนผลการทดสอบบางอย่าง

แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณ
สังเกตเห็นสิ่งใดที่ทําใหคุ้ณรู้สึกไมส่บายFraxiparine 0.2 mL, 0.3 mL และ 0.4 mL 

prefilled syringes มไีว้สําหรับการบริหารทั้ง
ขนาดเท่านั้น ควรฉีดเนื้อหาทั้งหมดของเข็มฉีดยา 
อาจมีฟองอากาศเล็กน้อยในกระบอกฉีดยา แต่ไม่
จําเป็นต้องถอดออก

เก็บการนัดหมายของแพทย์ทั้งหมดเพื่อให้
สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณได้

หลังใช้แฟรกซพิารีน พื้นที่
จัดเก็บ

สิ่งที่ห้ามทํา Fraxiparine ควรเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 25 
องศาเซลเซียส ทํา ไม่แข็ง ห้ามแชเ่ย็นเพราะการฉีด
เย็นอาจทําใหเ้จ็บได้

Fraxiparine 0.6 mL, 0.8 mL และ 1.0 mL 
prefilled syringes อาจใช้ในการจัดการขนาดยา
ที่ปรับแล้ว ถือกระบอกฉีดยาในแนวตั้งโดยให้เข็ม
อยู่ด้านบนสุด และตรวจดใูห้แน่ใจว่าฟองอากาศอยู่
ที่ด้านบนของกระบอกฉีดยา เลื่อนลูกสูบตาม
ปริมาตร/ปริมาณที่ต้องการ ไล่อากาศและส่วนเกิน
ออก

ห้ามใช้ยา Fraxiparine รักษาอาการร้องเรียน
อื่นๆ เว้นแต่แพทย์จะแจ้งใหคุ้ณทราบ
อย่าให้ยาของคุณแก่ผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการเช่น
เดียวกับคุณก็ตาม

เก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเอื้อมถึงได ้ตู้ล็อคที่
อยู่ห่างจากพื้นดินอย่างน้อยหนึ่งเมตรครึ่งเป็น
สถานที่ทีด่ีสําหรับเก็บยา

อย่าหยุดรับประทานยาหรือลดขนาดยาโดยไม่
ปรึกษาแพทย์ การกําจัด

ใช้ Fraxiparine เพียงครั้งเดียวและทิ้งส่วนที่ไม่
ได้ใชข้องเข็มฉีดยาแต่ละอันFraxiparine ส่วนทีไ่ม่ได้ใช้ควรทิ้งในครั้งเดียว

หากแพทย์บอกใหคุ้ณหยุดใชย้านีห้รือเลยวัน
หมดอายไุปแล้ววิธีการฉีดใต้ผิวหนัง:

Fraxiparine® ฉีด
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ถามเภสัชกรของคุณว่าจะทําอย่างไรกับยาที่
เหลืออยู่

รายละเอียดสินค้า
หน้าตาเป็นยังไง
Fraxiparine เป็นยาฆ่าเชื้อสําหรับฉีด
เข้าใต้ผิวหนัง
Fraxiparine แสดงเป็นหลอดฉีดยาขนาด 0.2 มล. 
0.3 มล. และ 0.4 มล. หน่วยและเข็มฉีดยาที่สําเร็จ
การศึกษาขนาด 0.6 มล. 0.8 มล. และ 1.0 มล. 
กระบอกฉีดยา 0.2 มล. 0.3 มล. 0.4 มล. และ 0.6 
มล. มาในชุดเข็มฉีดยา 2 และ 10 กระบอก กระบอก
ฉีดยา 0.8 มล. และ 1.0 มล. บรรจุในแพค็ละ 10 
หลอด
วัตถุดิบ
Fraxiparine มีแคลเซียม Nadroparin 
9,500IU anti-Xa ต่อ 1.0 มล. เป็นสารออก
ฤทธิ์
• นํ้าฉีด
• แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือกรดไฮโดรคลอริกเจือ

จาง
ยานี้ไม่มแีลคโตส ซูโครส กลเูตน ทารท์ราซีน 
หรือสีย้อมเอโซอื่นๆ

ซัพพลายเออร์
Fraxiparine จําหน่ายในออสเตรเลียโดย:
Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
เซนตล์ีโอนาร์ด 2065 NSW
Fraxiparine® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ แอ
สเพน โกลบอล อิงค์

เข็มฉีดยา 0.2 มล. AUST R 51308 
0.3 มล. เข็มฉีดยา AUST R 51309 
เข็มฉีดยา 0.4 มล. AUST R 51310 
0.6 มล. เข็มฉีดยา AUST R 51311 
0.8 มล. เข็มฉีดยา AUST R 51312 
1.0 มล. เข็มฉีดยา AUST R 51313
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2560 
เวอร์ชัน 5.0
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