
Fraxiparine® Enjeksiyon
nadroparin kalsiyum
9.500 IU anti-Xa / mL enjeksiyonluk solüsyon

Tüketici İlaç Bilgileri

Bu broşürde neler var? • beyninizde bir kan damarı patlaması 
yaşadıysanız

Bazı ilaçlar ve Fraxiparine birbirini 
etkileyebilir. Bunlar şunları içerir:

Bu broşür Fraxiparine enjeksiyonları hakkında 
bazı genel soruları yanıtlamaktadır. Mevcut 
bilgilerin tümünü içermiyor. Doktorunuz, 
eczacınız veya hemşireniz ile konuşmanın yerini 
tutmaz.

• enfektif endokardit (kalp zarının 
enfeksiyonu) varsa

• ağrı ve iltihabı azaltmak için kullanılan 
aspirin veya diğer ilaçlar (steroid olmayan 
antienflamatuar ilaçlar veya salisilatlar)• ciddi böbrek yetmezliğiniz var ve kan 

pıhtısı tedavisi görüyorsanız • tiklopidin veya kanı inceltmek ve 
pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan 
diğer ilaçlar (oral antikoagülanlar ve 
antiplatelet ajanlar)

Tüm ilaçların yararları ve riskleri vardır. 
Doktorunuz, Fraxiparine almanızın risklerini, 
sizin için sağlayacağını düşündükleri yararlarla 
karşılaştırdı.

Bu ilacı, karton üzerinde yazılı olan son kullanma 
tarihinden sonra veya ambalaj yırtılmış veya 
kurcalama belirtileri gösteriyorsa kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmişse veya hasar görmüşse, 
atılması için eczacınıza iade edin.

• kortikosteroidler (iltihabı azaltmak 
için kullanılan ilaçlar)

Bu ilacı almakla ilgili herhangi bir endişeniz 
varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • dekstranlar (kanı inceltmek için kullanılan 

ilaçlar)Bu ilacı kullanmaya başlamanız gerekip 
gerekmediğinden emin değilseniz, doktorunuzla 
konuşun.

Bu broşürü enjeksiyonla birlikte 
saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir. • ACE inhibitörleri (yüksek tansiyon ve diğer 

bazı kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için 
kullanılan ilaçlar)Fraxiparin ne için kullanılır? Onu almaya başlamadan önce

Başka ilaçlara, gıdalara, koruyucu maddelere veya 
boyalara karşı alerjiniz varsa doktorunuza 
söyleyiniz.

Bu ilaçlar Fraxiparine'den etkilenebilir veya 
ne kadar iyi çalıştığını etkileyebilir. 
İlaçlarınızın farklı miktarlarına ihtiyacınız 
olabilir veya farklı ilaçlar almanız 
gerekebilir.

Fraxiparin, Düşük Moleküler Ağırlıklı 
Heparinler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
Fraxiparin, ameliyat sonrası, hemodiyaliz sırasında, 
akut hastalık nedeniyle hastaneye yatış sırasında 
veya uzun yatak istirahati ile yoğun bakım 
ünitesinde kanın pıhtılaşmasını önlemek için 
kullanılır ve ayrıca kan damarlarını tıkayan mevcut 
kan pıhtılarını tedavi etmek için kullanılır.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı 
planlıyorsanız, siz ve doktorunuz ilgili 
riskler ve faydalar hakkında 
konuşmadıkça bu ilacı almayın.
Fraxiparine'in hamilelik sırasında kullanılması halinde 

bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.

Doktorunuz ve eczacınız, bu ilacı kullanırken 
dikkatli olunması veya kaçınılması gereken ilaçlar 
hakkında daha fazla bilgiye sahiptir.

Bu ilacı alıyorsanız emzirmeyiniz.

Fraxiparine'deki aktif bileşen anne sütüne 
geçebilir. Bebek üzerindeki etkisi 
bilinmemektedir; bu nedenle Fraxiparine 
emzirirken kullanılmamalıdır.

Fraxiparin nasıl verilir
Kan pıhtılarının oluşma eylemini 
geciktirerek çalışan bir ilaçtır. Bu, kanın 
ince kalmasına neden olur ve kan 
damarlarına yerleşebilecek pıhtı 
oluşumunu önler ve zaten oluşmuşsa 
kan pıhtılarını tedavi eder.

İhtiyaç duyacağınız Fraxiparine dozu, 
neden Fraxiparine ile tedavi edildiğinize 
ve ayrıca vücut ağırlığınıza bağlı olacaktır.
Bu ilacı kendinize enjekte ediyorsanız, enjeksiyonu 
nasıl hazırlayacağınız ve deri altına (deri altına) 
uygulayacağınız konusunda doktorunuz, 
hemşireniz veya eczacınız size talimat verecektir. 
Tam olarak reçete edildiği şekilde kullanın ve 
belirtilen dozu aşmayın.

Aşağıdaki tıbbi durumlardan veya prosedürlerden 
herhangi birine sahipseniz veya olduysanız 
doktorunuza söyleyin:

Bu ilaç sadece doktor reçetesi ile 
mevcuttur.
Bu ilacın kullanımının araba veya makine 
kullanma yeteneğinizi nasıl etkileyebileceğini 
önermek için yeterli bilgi bulunmamaktadır.

• Aşağıdakiler dahil olmak üzere artan kanama riski:

- karaciğer sorunları veya karaciğer yetmezliği

- çok yüksek tansiyon
- mide ülseri öyküsü
- Kanama bozuklukları
- gözdeki kan damarlarının bozukluğu
- son zamanlarda beyin, omurilik veya göz 
ameliyatı

Fraxiparine ne kadar ve ne kadar 
süreyle alınır?

18 yaşından küçük hastalarda bu ilacın 
kullanımını önermek için yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle 
Fraxiparine'in çocuklarda veya 
adolesanlarda kullanılması önerilmez.

Kan pıhtılarının önlenmesi:
Kan pıhtılarının genel olarak önlenmesi için 
Fraxiparine, en az 7 gün boyunca veya 
doktorunuzun önerdiği şekilde, deri altından 
(deri altından) bir enjeksiyon yoluyla, günde 
tek doz 0.3 mL (2.850 IU anti-Xa) verilecektir. 
Çoğu cerrahi hasta için ilk doz ameliyattan 2 ila 
4 saat önce verilmelidir.

• böbrek hastalığı

Fraxiparine'i kullanmadan önce

Kullanmamanız gerektiğinde

• anjina veya kalp krizi dahil olmak üzere 
kalbinizle ilgili sorunlar

• kandaki yüksek potasyum seviyeleri

• diyabet
Ortopedik ameliyat olacaksanız, ilk dozlar 
ameliyattan 12 saat önce ve ameliyat 
bitiminden 12 saat sonra verilecektir. Bu doz 
ve sonrasında verilecek dozlar doktorunuz 
tarafından vücut ağırlığınıza göre 
hesaplanacaktır.

Aşağıdakilere karşı alerjiniz varsa Fraxiparine’i 

kullanmayınız: • metabolik asidoz (kanda çok fazla 
asit)• nadroparin kalsiyum içeren herhangi 

bir ilaç • trombositopeni (düşük kan trombosit 
sayısı)• heparin veya düşük moleküler ağırlıklı 

heparinler • yakın zamanda veya planlanmış bir spinal veya 

epidural enjeksiyon (omurilik çevresinde bir 

enjeksiyon)

Tedavi en az 10 gün veya doktorunuzun 
önerdiği şekilde olmalıdır.• Bu broşürün sonunda listelenen bileşenlerden 

herhangi biri. Orta veya şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, 
azaltılmış bir doza ihtiyacınız olabilir.Alerjik reaksiyon belirtilerinden bazıları şunları 

içerebilir:
• şırınganın iğne koruyucusu lateks 

içerebileceğinden lateks alerjisi Ne kadar Fraxiparine alınması gerektiği konusunda 
doktorunuzun talimatlarına uyunuz.• nefes darlığı

• hırıltı veya nefes almada zorluk
• enjeksiyon bölgelerinin çevresinde ölü deri 

dokusu (kutanöz nekroz) Mevcut kan pıhtılarının tedavisi: Mevcut 
kan pıhtılarının tedavisi için Fraxiparine, 10 
gün boyunca günde iki kez deri altına (deri 
altına) enjeksiyon yoluyla verilecektir. Doz, 
vücut ağırlığınıza göre doktorunuz 
tarafından hesaplanacaktır.

• yüzün, dudakların, dilin veya vücudun diğer 
kısımlarının şişmesi

Yaşlıysanız veya 18 yaşından küçükseniz 
doktorunuza söyleyiniz.

• ciltte kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen 

Fraxiparine'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yukarıdakilerden herhangi birini doktorunuza 
söylemediyseniz, Fraxiparine kullanmaya 
başlamadan önce bunu ona söyleyin.• Daha önce Fraxiparine kullanımına bağlı 

trombositopeni (düşük kan trombosit sayısı) 
geçirdiyseniz

Orta veya şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, 
azaltılmış bir doza ihtiyacınız olabilir.Diğer ilaçları almak

Eczanenizden, süpermarketten veya sağlıklı 
gıda dükkanından reçetesiz aldığınız ilaçlar 
da dahil olmak üzere başka ilaçlar 
alıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz.

Ne kadar Fraxiparine alınması gerektiği konusunda 
doktorunuzun talimatlarına uyunuz.• kanama veya kanama bozukluğu 

riskinde artış var Hemodiyaliz sırasında 
pıhtılaşmanın önlenmesi:
sırasında pıhtılaşmayı önlemek için

• mide veya bağırsakta ülser öyküsü 
var
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hemodiyaliz, Fraxiparine genellikle her 
seansın başlangıcında hemodiyaliz 
makinesinin arteriyel hattına tek doz olarak 
verilir. Bu doz, doktorunuz tarafından vücut 
ağırlığınıza göre hesaplanacaktır. 4 saatten 
uzun süren seanslar için diyaliz sırasında 
ekstra daha küçük bir doz verilebilir.

• Enjeksiyon için uygun bir bölge, midenin alt 
kısmındaki deridir, herhangi bir yara veya 
eklemden uzaktadır. Alternatif olarak uyluk 
içine enjeksiyon yapılabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler
Fraxiparine'in sizi nasıl etkilediğini bilene kadar 
araç veya makine kullanırken dikkatli olun.

• Bir deri kıvrımını sıkıştırın. Not: Alkol kullanımı 
cildi sertleştirebilir ve daha sonra enjeksiyon 
yapılmasını zorlaştırabilir.

Yan etkiler
Fraxiparine tedavisi görürken kendinizi iyi 

hissetmiyorsanız, mümkün olan en kısa sürede 

doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz.

• Katlamayı koruyun ve iğneyi dikey olarak tam 
derinliğine sokun, ardından 10 ila 15 saniye 
boyunca Fraxiparine enjekte edin. Şırınganın 
namlusunda küçük bir hava kabarcığı olabilir, 
ancak bunun çıkarılması gerekmez.

Uzun süreli yatak istirahati ile hastaneye 
yatış sırasında pıhtılaşmanın önlenmesi: 
Uzun süreli yatak istirahati ile (en az 3 gün) 
hastanede yatış sırasında pıhtılaşmayı önlemek 
için Fraxiparine, günlük tek doz olarak 
subkutan (deri altına) enjeksiyon yoluyla 
verilecektir. Doz, vücut ağırlığınıza göre 
doktorunuz tarafından hesaplanacaktır.

Diğer ilaçlar gibi, Fraxiparine de bazı yan 
etkilere neden olabilir. Bazen ciddidirler, 
çoğu zaman değildirler. Yan etkilerden 
bazılarını alırsanız tıbbi yardıma ihtiyacınız 
olabilir.• Deri kıvrımını hala tutarak iğneyi dikey 

olarak geri çekin. Enjeksiyon bölgesini 
ovalamayın. Aşağıdaki yan etki listeleri sizi 

endişelendirmesin. Bunların hiçbirini 
deneyimlemeyebilirsiniz.• Enjeksiyon yapıldıktan sonra güvenlik 

sistemini Fraxiparine enjektörüne takın ve 
dikkatli bir şekilde atın.

Fraxiparine'in ne kadar ve ne kadar süreyle alınması 
gerektiği konusunda doktorunuzun talimatlarına 
uyunuz.

Doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza 
sorabileceğiniz tüm soruları yanıtlamasını isteyin.Fraxiparine doğrudan kas içine enjeksiyon 

için tasarlanmamıştır.Fraxiparine kendi kendine nasıl uygulanır Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz ve sizi 

endişelendiriyorsa doktorunuza veya eczacınıza 

söyleyiniz:
Bazı durumlarda, Fraxiparine ile kendinizi tedavi 
etmenize izin verilebilir. Fraxiparine'i doğru şekilde 
enjekte ettiğinizden emin olmak için aşağıdaki 
yönergeleri izlemelisiniz. Enjeksiyonun nasıl 
yapılacağı konusunda herhangi bir endişeniz varsa 
doktorunuzla konuşmalısınız. Bununla birlikte, çoğu 
kişiye enjeksiyon bir hemşire veya doktor tarafından 
yapılacaktır.

Çok fazla alırsanız (doz aşımı)
Derhal doktorunuza veya
Tavsiye için Zehir Bilgi Merkezi (telefon 
13 11 26) veya Kaza ve
Sizin veya bir başkasının çok fazla Fraxiparine almış 
olabileceğini düşünüyorsanız, en yakın hastaneye 
başvurunuz.

Daha yaygın yan etkiler:
• cilt altında küçük kan pıhtısı

enjeksiyon yeri

• anormal kanama
• enjeksiyon bölgesi reaksiyonları 

Daha az görülen yan etkiler:Enjeksiyondan önce ambalajın çıkarılması: 
Şırıngaları bölmek için, ikiz paketi birkaç kez 
dikkatlice katlayın, böylece şırıngalar sırt sırta 
gelir, ardından paketin piston ucundan 
başlayarak yavaşça eşit bir basınç kullanarak 
iki şırıngayı bölün.

Herhangi bir rahatsızlık veya zehirlenme 
belirtisi olmasa bile bunu yapın. Acil tıbbi 
müdahaleye ihtiyacınız olabilir.

• enjeksiyon bölgesi çevresinde döküntü, kurdeşen, 

kızarıklık veya kaşıntı

Artan veya aşırı kanama, aşırı dozun ana 
belirtisidir. Doz aşımı, sonraki Fraxiparine dozlarını 
azaltarak veya geciktirerek tedavi edilebilir veya 
daha ciddi durumlarda, protamin sülfat adı verilen 
bir ilaç Fraxiparine'nin etkisini kısmen tersine 
çevirebilir.

• enjeksiyon yerinde kalsiyum birikintileri

• enjeksiyon yerinde ölü deri dokusu 
(kutanöz nekroz)

Şırıngayı plastik ambalajından çıkarmak için 
üst destek filmini plastik tepsiden (piston 
ucundan başlayarak) nazikçe yırtın, ardından 
şırınganın diğer avucunuzun içinde 
yuvarlanmasına izin verin.

Doktorunuz sizi aşağıdakiler için kan testleri ile 
izleyebilir:

• yüksek protein seviyeleri

• yüksek potasyum seviyeleriFraxiparine kullanırken 
yapmanız gerekenlerİğnenin üzerindeki kauçuk kapak şırınganın 

merkezinden uzakta gibi görünebilir, ancak bu 
paketleme sırasında meydana gelir ve iğnenin 
büküldüğü anlamına gelmez.

• düşük trombosit sayısı veya yüksek beyaz kan 
hücresi sayısı

Herhangi bir yeni ilaca başlamak üzereyseniz, 
doktorunuza ve eczacınıza şu anda 
kullanmakta olduğunuzu hatırlatınız.
Fraxiparin.

• bazı karaciğer enzimlerinin yüksek seviyeleri

Aşağıdakilerden biri olursa, DERHAL 
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın 
Hastanenin Kaza ve Acil Servisine başvurunuz:

Deri altı enjeksiyon için şırınganın 
hazırlanması:
Kapağı şırınga iğnesinden çıkarmak için:

Sizi tedavi eden diğer doktorlara, diş 
hekimlerine ve eczacılara bu ilacı 
aldığınızı söyleyin.

• Deri döküntüsü, ağız, dudaklar ve/
veya dil, boğaz, hırıltı ve nefes darlığı 
dahil yüzde şişme gibi alerjik 
reaksiyonlar

• şırıngayı dikey tutun (gri kapak 
en üstte) Ameliyat olacaksanız, cerrah veya 

anesteziste bu ilacı aldığınızı 
söyleyin.
Ameliyat sırasında kullanılan diğer ilaçları 
etkileyebilir.

• gri kapağı yakasından ve şırınga 
haznesini diğer elinizde tutun, 
ardından şırınga haznesini aynı anda 
yavaşça aşağı doğru çekerek, iğne 
kapaktan tamamen çekilene kadar 
yavaşça döndürün

• penisin kalıcı ağrılı ereksiyon 
(priapizm)

Yukarıdaki liste çok ciddi yan etkiler 
içermektedir. Acil tıbbi müdahaleye 
veya hastaneye gerekebilir. Bu yan 
etkiler çok nadirdir.

Bu ilacı kullanırken hamile kalırsanız 
derhal doktorunuza söyleyiniz.

• kapağı şırıngadan yukarı doğru 
çekmeyin - bu iğneyi bükebilir

Herhangi bir kan testi yaptıracaksanız, 
doktorunuza bu ilacı aldığınızı 
söyleyiniz.
Bazı testlerin sonuçlarını 
etkileyebilir.

Kendinizi iyi hissetmenize neden olan herhangi bir 

şey fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza 

söyleyiniz.

Fraxiparine 0,2 mL, 0,3 mL ve 0,4 mL 
kullanıma hazır şırıngalar yalnızca tam 
dozların uygulanması için tasarlanmıştır. 
Şırınganın tüm içeriği enjekte edilmelidir. 
Şırıngada küçük bir hava kabarcığı olabilir, 
ancak bunun çıkarılması gerekmez.

İlerlemenizin kontrol edilebilmesi için 
doktorunuzun tüm randevularını saklayın.

Fraxiparin kullandıktan sonra 

Depolamak
yapmaman gereken şeyler Fraxiparin 25°C'nin altında saklanmalıdır. Yapmak 

donma. Soğuk enjeksiyonlar ağrılı olabileceğinden 
buzdolabına koymayın.

Fraxiparin 0.6 mL, 0.8 mL ve 1.0 mL önceden 
doldurulmuş dereceli şırıngalar, ayarlanmış 
dozajları uygulamak için kullanılabilir. İğne en 
üstte olacak şekilde şırıngayı dikey olarak tutun ve 
hava kabarcığının şırınganın üstünde olduğundan 
emin olun. Pistonu gerekli hacme/doza kadar 
ilerletin, havayı ve fazlalığı dışarı atın.

Doktorunuz size söylemediği sürece Fraxiparine'i başka 

herhangi bir şikayeti tedavi etmek için almayınız.

Sizinle aynı durumda olsalar bile 
ilacınızı başka birine vermeyin.

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde 
saklayın. Yerden en az bir buçuk metre 
yükseklikte kilitli bir dolap, ilaçları saklamak 
için iyi bir yerdir.Doktorunuza danışmadan ilacınızı almayı 

bırakmayınız veya dozunu düşürmeyiniz. İmha etmek

Fraxiparine'i yalnızca bir kez kullanın ve her 
şırınganın kullanılmayan kısmını atın.Fraxiparine'in kullanılmayan kısmı 

hemen atılmalıdır.
Doktorunuz size bu ilacı almayı bırakmanızı 
söylerse veya son kullanma tarihi geçmişse,Deri altı uygulama yöntemi:
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Eczacınıza, kalan herhangi bir ilacı ne 
yapacağını sorun.

Ürün Açıklaması
Ne gibi görünüyor
Fraxiparine, deri altı enjeksiyon 
için steril bir çözeltidir.
Fraxiparine 0.2 mL, 0.3 mL ve 0.4 mL birim 
doz şırıngalar ve 0.6 mL, 0.8 mL ve 1.0 mL 
dereceli şırıngalar olarak sunulmaktadır. 0,2 
mL, 0,3 mL, 0,4 mL ve 0,6 mL şırıngalar 2 ve 
10 şırıngalık paketler halinde gelir. 0,8 mL ve 
1,0 mL şırıngalar, 10 şırıngalık paketler 
halinde gelir.

İçindekiler
Fraxiparine, aktif bileşen olarak 1.0 
mL'de nadroparin kalsiyum 9.500 IU 
anti-Xa içerir.
• enjeksiyonluk su
• kalsiyum hidroksit veya seyreltik hidroklorik 

asit

Bu ilaç laktoz, sakaroz, glüten, tartrazin veya 
başka herhangi bir azo boyar madde içermez.

Tedarikçiler
Fraxiparine, Avustralya'da şu şekilde sağlanır:

Aspen Pharmacare Avustralya Pty Ltd 
34-36 Chandos Caddesi
Aziz Leonards, 2065, NSW.
Fraxiparine® tescilli bir ticari markadır. 
Aspen Global Inc.
0,2 mL Şırınga AUST R 51308 
0,3 mL Şırınga AUST R 51309 
0,4 mL Şırınga AUST R 51310 
0,6 mL Şırınga AUST R 51311 
0,8 mL Şırınga AUST R 51312 
1,0 mL Şırınga AUST R 51313
Bu broşür Eylül 2017'de hazırlanmıştır. 
Sürüm 5.0
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