
Fraxiparine® инжекция
надропарин калций
9 500 IU анти-Ха / mL инжекционен разтвор

Информация за потребителската медицина

Какво има в тази листовка • сте имали спукан кръвоносен съд в мозъка 
ви

Някои лекарства и Фраксипарин могат 
да си взаимодействат. Те включват:

Тази листовка отговаря на някои често срещани 
въпроси относно инжекциите Fraxiparine. Той не 
съдържа цялата налична информация. Това не 
замества разговора с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра.

• имате инфекциозен ендокардит (инфекция на 
лигавицата на сърцето)

• аспирин или други лекарства, използвани за намаляване 

на болката и възпалението (нестероидни 

противовъзпалителни лекарства или салицилати)• имат тежка бъбречна недостатъчност и се 
лекуват за кръвен съсирек • тиклопидин или други лекарства, използвани за 

разреждане на кръвта и предотвратяване на 

съсирването й (перорални антикоагуланти и 

антитромбоцитни средства)

Всички лекарства имат ползи и рискове. Вашият 
лекар е преценил рисковете от приема на 
Fraxiparine спрямо ползите, които очакват да 
има за Вас.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, 

отпечатан върху картонената опаковка, или ако 

опаковката е скъсана или показва признаци на 

подправяне.

Ако срокът му е изтекъл или е повреден, върнете го 

на вашия фармацевт за изхвърляне.

• кортикостероиди (лекарства, използвани за 

намаляване на възпалението)
Ако имате някакви притеснения относно приема на това 

лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. • декстрани (лекарства, използвани за разреждане 

на кръвта)Ако не сте сигурни дали трябва да започнете да 

използвате това лекарство, говорете с Вашия 

лекар.

Запазете тази листовка с инжекцията. Може 

да се наложи да го прочетете отново. • АСЕ инхибитори (лекарства, използвани за 

лечение на високо кръвно налягане и някои други 

сърдечни заболявания)За какво се използва Fraxiparine Преди да започнете да го приемате

Уведомете Вашия лекар, ако имате алергии към 

други лекарства, храни, консерванти или 

оцветители.

Тези лекарства могат да бъдат повлияни от Fraxiparine 

или да повлияят на това колко добре действа. Може да 

имате нужда от различни количества от вашите 

лекарства или може да се наложи да приемате различни 

лекарства.

Фраксипарин принадлежи към група лекарства, 
наречени хепарини с ниско молекулно тегло.

Fraxiparine се използва за предотвратяване на съсирването на 

кръвта след операция, по време на хемодиализа, по време на 

хоспитализация за остро заболяване или в интензивно 

отделение с продължителна почивка на легло, а също така се 

използва за лечение на съществуващи кръвни съсиреци, които 

блокират кръвоносните съдове.

Не приемайте това лекарство, ако сте 
бременна или планирате да забременеете, 
освен ако Вие и Вашият лекар не сте 
обсъдили рисковете и ползите.
Не е известно дали Fraxiparine може да навреди на Вашето 

бебе, ако се използва по време на бременност.

Вашият лекар и фармацевт имат повече информация относно 

лекарствата, с които трябва да внимавате или да избягвате, 

докато приемате това лекарство.

Не кърмете, ако приемате това 
лекарство.
Активната съставка на Fraxiparine може да 
премине в кърмата. Ефектът върху бебето не е 
известен; следователно Fraxiparine не трябва да 
се използва, когато кърмите.

Как се прилага Фраксипарин
Това е лекарство, което действа като забавя 

действието, при което се образуват кръвни съсиреци. 

Това води до това, че кръвта остава рядка и 

предотвратява образуването на съсиреци, които могат 

да се задържат в кръвоносните съдове, и третира 

кръвните съсиреци, ако вече са се образували.

Дозата Fraxiparine, от която ще се нуждаете, 
ще зависи от това защо се лекувате с 
Fraxiparine, както и от телесното Ви тегло.

Ако сами инжектирате това лекарство, ще бъдете 
инструктирани от Вашия лекар, медицинска сестра 
или фармацевт как да приготвите и поставите 
инжекцията подкожно (под кожата). Използвайте го 
точно както е предписано и не превишавайте 
предписаната доза.

Уведомете Вашия лекар, ако имате или сте имали 

някое от следните медицински състояния или 

процедури:

Това лекарство се предлага само с 
лекарско предписание.

Няма достатъчно информация, за да се препоръча как 

употребата на това лекарство може да повлияе на 

способността Ви да шофирате или да работите с машини.

• повишен риск от кървене, включително:
- чернодробни проблеми или чернодробна недостатъчност

- много високо кръвно налягане

- анамнеза за стомашни язви
- нарушения на кръвосъсирването

- нарушение на кръвоносните съдове в окото
- скорошна операция на мозъка, гръбначния мозък или 

окото

Колко да приемате и колко дълго да 
приемате Фраксипарин

Няма достатъчно информация, за да се препоръча 
употребата на това лекарство за пациенти на 
възраст под 18 години. Поради това Fraxiparine не 
се препоръчва за употреба при деца или юноши.

Предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци:

За обща профилактика на кръвни съсиреци, Fraxiparine 

ще се прилага чрез подкожна инжекция (под кожата), 

като единична дневна доза от 0,3 mL (2 850 IU анти-Ха) в 

продължение на най-малко 7 дни или според указанията 

на Вашия лекар. При повечето хирургични пациенти 

първата доза трябва да се приложи 2 до 4 часа преди 

операцията.

• заболяване на бъбреците

Преди да използвате Fraxiparine

Когато не трябва да го използвате

• проблеми със сърцето, включително 

стенокардия или сърдечен удар

• високи нива на калий в кръвта
• диабет

Ако ви предстои ортопедична операция, 
първите дози ще бъдат дадени 12 часа преди 
операцията и 12 часа след края на операцията. 
Тази доза и дозите, дадени след това, ще бъдат 
изчислени от Вашия лекар според Вашето 
телесно тегло.

Не използвайте Fraxiparine, ако имате 
алергия към: • метаболитна ацидоза (прекалено много киселина в 

кръвта)• всяко лекарство, съдържащо надропарин 
калций • тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите в 

кръвта)• хепарин или нискомолекулни 
хепарини • скорошна или планирана спинална или 

епидурална инжекция (инжекция около 

гръбначния мозък)

Лечението трябва да продължи най-малко 10 дни или според 

указанията на Вашия лекар.• някоя от съставките, изброени в края на тази 
листовка. Ако имате умерено или тежко бъбречно увреждане, 

може да се нуждаете от намалена доза.Някои от симптомите на алергична реакция могат да 
включват:

• алергия към латекс, тъй като щитът на иглата на 

спринцовката може да съдържа латекс Следвайте инструкциите на Вашия лекар за 
това колко Fraxiparine трябва да се приема.• недостиг на въздух

• хрипове или затруднено дишане
• мъртва кожна тъкан (кожна некроза) около 

местата на инжектиране Лечение на съществуващи кръвни съсиреци: 
За лечение на съществуващи кръвни съсиреци, 
Fraxiparine ще се прилага подкожно (под кожата) 
два пъти дневно в продължение на 10 дни. Дозата 
ще бъде изчислена от Вашия лекар според Вашето 
телесно тегло.

• подуване на лицето, устните, езика или други 
части на тялото

Уведомете Вашия лекар, ако сте в напреднала възраст или 

на възраст под 18 години.

• обрив, сърбеж или копривна треска по 

кожата Не използвайте Fraxiparine, ако:

Ако не сте казали на Вашия лекар за някое от 

изброените по-горе, кажете му/я, преди да започнете 

да приемате Fraxiparine.• сте имали тромбоцитопения (нисък брой на 
тромбоцитите) поради употребата на 
Fraxiparine преди

Ако имате умерено или тежко бъбречно увреждане, 

може да се нуждаете от намалена доза.Приемане на други лекарства

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако 
приемате други лекарства, включително такива, 
които получавате без рецепта от Вашата аптека, 
супермаркет или магазин за здравословни 
храни.

Следвайте инструкциите на Вашия лекар за 
това колко Fraxiparine трябва да се приема.• имат повишен риск от кървене или нарушение 

на кръвосъсирването
Предотвратяване на съсирването по 

време на хемодиализа:

За предотвратяване на съсирването по време на

• имате анамнеза за язви в стомаха или 
червата
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хемодиализа, Fraxiparine обикновено се прилага 
като единична доза в артериалната линия на 
хемодиализната машина в началото на всяка сесия. 
Тази доза ще бъде изчислена от Вашия лекар 
според Вашето телесно тегло. Допълнително по-
малка доза може да се приложи по време на 
диализа за сесии, продължаващи повече от 4 часа.

• Подходящо място за инжектиране е кожата 
в долната част на стомаха, далеч от рана 
или стави. Като алтернатива може да се 
направи инжекция в бедрото.

Неща, за които трябва да се внимава

Внимавайте да шофирате или да работите с 
машини, докато разберете как Fraxiparine Ви 
влияе.

• Стиснете кожна гънка. Забележка: употребата на 

алкохол може да втвърди кожата, което затруднява 

по-късното инжектиране.
Странични ефекти

Уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или 

фармацевт възможно най-скоро, ако не се 

чувствате добре, докато се лекувате с Fraxiparine.

• Поддържайте сгъвката и вкарайте иглата 
вертикално до пълната й дълбочина, след което 
инжектирайте Fraxiparine за 10 до 15 секунди. 
Може да има малък въздушен мехур в цевта на 
спринцовката, но това не трябва да се 
отстранява.

Предотвратяване на съсирването по време на 
хоспитализация с продължителна почивка на 
легло: За предотвратяване на съсирването по време 
на хоспитализация с продължителна почивка на 
легло (за най-малко 3 дни), Fraxiparine ще се прилага 
подкожно (под кожата), като еднократна дневна 
доза. Дозата ще бъде изчислена от Вашия лекар 
според Вашето телесно тегло.

Подобно на други лекарства, Fraxiparine може да 

предизвика някои нежелани реакции. Понякога са 

сериозни, през повечето време не са. Може да се 

нуждаете от медицинска помощ, ако получите някои от 

нежеланите реакции.
• Все още държите кожната гънка, изтеглете 

иглата вертикално. Не търкайте мястото на 
инжектиране. Не се тревожете от следните списъци със 

странични ефекти. Може да не изпитате нито 
един от тях.

• След инжектирането, монтирайте предпазната 
система на спринцовката Fraxiparine и я 
изхвърлете внимателно.

Следвайте инструкциите на Вашия лекар за това 

колко и колко дълго трябва да приемате 

Фраксипарин.
Посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, за да 

Ви отговори на всички въпроси, които може да имате.
Фраксипарин не е предназначен за 
инжектиране директно в мускула.Как да прилагате самостоятелно Fraxiparine Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако 

забележите някое от следните и те ви тревожат:В някои случаи може да ви бъде позволено да се 
лекувате с Fraxiparine. Трябва да следвате указанията 
по-долу, за да сте сигурни, че инжектирате 
Fraxiparine правилно. Трябва да говорите с Вашия 
лекар, ако имате някакви притеснения относно това 
как да поставите инжекцията. Повечето хора обаче 
ще получат инжекцията от медицинска сестра или 
лекар.

Ако приемете твърде много (предозиране)

Незабавно се обадете на Вашия лекар или на
Информационен център за отрови (телефон 13 11 
26) за съвет или отидете на злополука и
Спешна помощ в най-близката болница, ако смятате, 
че вие   или някой друг може да сте приели твърде 
много Фраксипарин.

По-чести нежелани реакции:

• малък кръвен съсирек под кожата при
място на инжектиране

• необичайно кървене

• реакции на мястото на инжектиране 

По-рядко срещани нежелани реакции:Отстраняване на опаковката преди инжектиране: За 

да разделите спринцовките, внимателно сгънете 

двойната опаковка няколко пъти, така че спринцовките 

да са гръб до гръб, след което бавно с равномерно 

налягане разделете двете спринцовки, започвайки от 

края на буталото на опаковката.

Правете това, дори ако няма признаци на 

дискомфорт или отравяне. Може да се нуждаете от 

спешна медицинска помощ.
• обрив, копривна треска, зачервяване или сърбеж около мястото 

на инжектиране

Увеличеното или прекомерно кървене е основният 

признак на предозиране. Предозирането може да се 

лекува чрез намаляване или забавяне на следващите 

дози Fraxiparine или в по-сериозни случаи, лекарство, 

наречено протамин сулфат, може частично да обърне 

ефекта на Fraxiparine.

• калциеви отлагания на мястото на инжектиране

• мъртва кожна тъкан (кожна некроза) на мястото 

на инжектиране
За да извадите спринцовката от пластмасовата опаковка, 

внимателно откъснете горния подложен филм напълно от 

пластмасовата тава (започвайки от края на буталото), след 

което оставете спринцовката да се търкаля върху дланта 

на другата ви ръка.

Вашият лекар може да Ви наблюдава с кръвни 

изследвания за:

• високи нива на протеини

• високи нива на калийДокато използвате Fraxiparine Неща, които 

трябва да направитеГумената капачка над иглата може да изглежда 
нецентрирана на спринцовката, но това се 
случва по време на опаковането и не означава, 
че иглата е огъната.

• нисък брой на тромбоцитите или повишен брой на белите 

кръвни клетки
Ако Ви предстои да започнете да приемате 
някое ново лекарство, напомнете на Вашия 
лекар и фармацевт, че приемате
Фраксипарин.

• високи нива на някои чернодробни ензими

Ако се случи някое от изброените по-долу, незабавно 

уведомете Вашия лекар или отидете при злополуки 

и спешни случаи в най-близката болница:

Подготовка на спринцовка за подкожна 
инжекция:
За да премахнете капачката от иглата на спринцовката:

Кажете на всички други лекари, зъболекари 
и фармацевти, които Ви лекуват, че 
приемате това лекарство.

• алергични реакции като кожен обрив, 
подуване на лицето, включително 
устата, устните и/или езика, гърлото, 
хрипове и задух

• дръжте спринцовката вертикално (сива 

капачка най-горе) Ако ви предстои операция, кажете на 
хирурга или анестезиолога, че приемате 
това лекарство.
Може да повлияе на други лекарства, използвани по време на 

операция.

• дръжте сивата капачка за яката й и цевта на 
спринцовката в другата си ръка, след това 
бавно завъртете цевта на спринцовката, като 
леко дърпате надолу в същото време, докато 
иглата се извади напълно от капачката

• постоянна болезнена ерекция на пениса 
(приапизъм)

Горният списък включва много сериозни странични 

ефекти. Може да се нуждаете от спешна медицинска 

помощ или хоспитализация. Тези странични ефекти 

са много редки.

Ако забременеете, докато приемате това 
лекарство, незабавно уведомете Вашия лекар.

• не дърпайте капачката нагоре от 
спринцовката - това може да огъне иглата

Ако Ви предстои да Ви направят някакви кръвни 

изследвания, кажете на Вашия лекар, че приемате това 

лекарство.

Може да повлияе на резултатите от някои 
тестове.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако 

забележите нещо, което Ви кара да се чувствате 

зле.

Фраксипарин 0,2 mL, 0,3 mL и 0,4 mL 
предварително напълнени спринцовки са 
предназначени само за приложение на цели дози. 
Трябва да се инжектира цялото съдържание на 
спринцовката. В спринцовката може да има малък 
въздушен мехур, но той не трябва да се отстранява.

Спазвайте всички назначения на Вашия лекар, за да 

може да се проверява напредъкът Ви.

След използване на Fraxiparine 

Съхранение
Неща, които не трябва да правите Фраксипарин трябва да се съхранява под 25°C. направи не замръзвайте. 

Не съхранявайте в хладилник, тъй като студените инжекции могат да 

бъдат болезнени.
Фраксипарин 0,6 mL, 0,8 mL и 1,0 mL предварително 

напълнени градуирани спринцовки могат да се 

използват за прилагане на коригирани дози. Дръжте 

спринцовката вертикално с иглата най-горе и се уверете, 

че въздушният мехур е в горната част на спринцовката. 

Навийте буталото до необходимия обем/дозировка, 

изхвърляйки въздуха и всякакви излишъци.

Не приемайте Fraxiparine за лечение на други 
оплаквания, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Не давайте лекарството си на никого, дори 
ако той има същото състояние като вас.

Дръжте го там, където децата не могат да го 
достигнат. Заключен шкаф на поне метър и 
половина над земята е добро място за 
съхранение на лекарства.Не спирайте приема на лекарството и не 

намалявайте дозата, без да се консултирате с 
Вашия лекар.

Изхвърляне

Използвайте Fraxiparine само веднъж и изхвърлете всяка 

неизползвана част от всяка спринцовка.Всяка неизползвана част от Fraxiparine трябва да се 
изхвърли незабавно.

Ако Вашият лекар Ви каже да спрете приема на това 

лекарство или срокът на годност е изтекъл,Метод за подкожно приложение:
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попитайте Вашия фармацевт какво да правите 
с останалото лекарство.

Описание на продукта

Как изглежда
Fraxiparine е стерилен разтвор за 
подкожно инжектиране.

Фраксипарин се предлага като спринцовки с единична 

доза от 0,2 mL, 0,3 mL и 0,4 mL и градуирани спринцовки 

от 0,6 mL, 0,8 mL и 1,0 mL. Спринцовките от 0,2 mL, 0,3 

mL, 0,4 mL и 0,6 mL се предлагат в опаковки от 2 и 10 

спринцовки. Спринцовките от 0,8 mL и 1,0 mL се 

предлагат в опаковки от 10 спринцовки.

Съставки
Fraxiparine съдържа надропарин калций 
9 500 IU анти-Ха на 1,0 mL като активна 
съставка.
• вода за инжекции
• калциев хидроксид или разредена солна 

киселина

Това лекарство не съдържа лактоза, захароза, 
глутен, тартразин или други азо багрила.

Доставчици

Fraxiparine се доставя в Австралия от:
Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
Сейнт Леонардс, 2065, NSW.

Fraxiparine® е регистрирана търговска марка на 
Aspen Global Inc.

0,2 mL Спринцовка AUST R 51308 

0,3 mL Спринцовка AUST R 51309 

0,4 mL Спринцовка AUST R 51310 

0,6 mL Спринцовка AUST R 51311 

0,8 mL Спринцовка AUST R 51312 R 

51312 13 Syringe 1

Тази листовка е изготвена през септември 2017 

г. Версия 5.0
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