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Informatie over consumentengeneeskunde

Wat staat er in deze bijsluiter? • een gesprongen bloedvat in uw hersenen heeft 

gehad

Sommige geneesmiddelen en Fraxiparine 
kunnen elkaar beïnvloeden. Waaronder:

Deze bijsluiter beantwoordt enkele veelgestelde 
vragen over injecties met Fraxiparine. Het bevat 
niet alle beschikbare informatie. Het is geen 
vervanging voor een gesprek met uw arts, 
apotheker of verpleegkundige.

• infectieuze endocarditis heeft (een infectie 
van het slijmvlies van het hart)

• aspirine of andere geneesmiddelen die worden gebruikt 

om pijn en ontsteking te verminderen (niet-steroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen of salicylaten)• ernstig nierfalen heeft en wordt 
behandeld voor een bloedstolsel • ticlopidine of andere geneesmiddelen die worden 

gebruikt om het bloed te verdunnen en te voorkomen 

dat het stolt (orale anticoagulantia en middelen tegen 

bloedplaatjes)

Alle medicijnen hebben voordelen en risico's. Uw arts 
heeft de risico's van het gebruik van Fraxiparine 
afgewogen tegen de voordelen die zij verwachten dat 
het voor u zal hebben.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum 

die staat vermeld op de doos of als de verpakking 

gescheurd is of tekenen van knoeien vertoont.

Als de houdbaarheidsdatum is verstreken of beschadigd, breng het dan 

terug naar uw apotheker voor verwijdering.

• corticosteroïden (geneesmiddelen die worden gebruikt 

om ontstekingen te verminderen)
Als u zich zorgen maakt over het gebruik van dit 
geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker. • dextranen (geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te 

verdunnen)Als u niet zeker weet of u dit geneesmiddel 
moet gaan gebruiken, neem dan contact op met 
uw arts.

Bewaar deze bijsluiter bij de injectie. 
Misschien moet je het nog een keer lezen. • ACE-remmers (geneesmiddelen die worden gebruikt om 

hoge bloeddruk en sommige andere hartaandoeningen te 

behandelen)Waarvoor wordt Fraxiparine gebruikt? Voordat u het begint te nemen
Vertel het uw arts als u allergisch bent voor andere 

medicijnen, voedingsmiddelen, conserveermiddelen of 

kleurstoffen.

Deze geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door 

Fraxiparine of kunnen invloed hebben op hoe goed het 

werkt. Het kan zijn dat u verschillende hoeveelheden van uw 

medicijnen nodig hebt, of dat u andere medicijnen nodig 

heeft.

Fraxiparine behoort tot een groep geneesmiddelen die 
laagmoleculaire heparines worden genoemd.

Fraxiparine wordt gebruikt om te voorkomen dat het 
bloed stolt na een operatie, tijdens hemodialyse, tijdens 
ziekenhuisopname voor acute ziekte of op intensive 
care met verlengde bedrust en wordt ook gebruikt voor 
de behandeling van bestaande bloedstolsels die 
bloedvaten verstoppen.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger 
bent of van plan bent zwanger te worden, 
tenzij u en uw arts de risico's en voordelen 
hebben besproken.
Het is niet bekend of Fraxiparine schadelijk kan zijn voor uw 

baby als het tijdens de zwangerschap wordt gebruikt.

Uw arts en apotheker hebben meer informatie over 

geneesmiddelen waarmee u voorzichtig moet zijn of die u moet 

vermijden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Geef geen borstvoeding als u dit geneesmiddel 
gebruikt.
De werkzame stof in Fraxiparine kan in de 
moedermelk terechtkomen. Het effect op de baby is 
niet bekend; daarom mag Fraxiparine niet worden 
gebruikt als u borstvoeding geeft.

Hoe wordt Fraxiparine toegediend?
Het is een geneesmiddel dat werkt door de 
werking van bloedstolsels te vertragen. Dit heeft 
tot gevolg dat het bloed dun blijft en voorkomt 
de vorming van stolsels die vast kunnen komen 
te zitten in bloedvaten en behandelt 
bloedstolsels als ze zich al hebben gevormd.

De dosis Fraxiparine die u nodig heeft, hangt af 
van de reden waarom u met Fraxiparine wordt 
behandeld en ook van uw lichaamsgewicht.

Als u dit geneesmiddel zelf injecteert, krijgt u van 
uw arts, verpleegkundige of apotheker instructies 
over hoe u de injectie subcutaan (onderhuids) moet 
bereiden en toedienen. Gebruik het precies zoals 
voorgeschreven en overschrijd de voorgeschreven 
dosering niet.

Vertel het uw arts als u een van de volgende 
medische aandoeningen of procedures heeft of 
heeft gehad:

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar 
op doktersrecept.
Er is onvoldoende informatie om aan te bevelen hoe het 
gebruik van dit geneesmiddel uw vermogen om auto te 
rijden of machines te bedienen kan beïnvloeden.

• een verhoogd risico op bloedingen, waaronder:
- leverproblemen of leverfalen
- zeer hoge bloeddruk
- geschiedenis van maagzweren
- bloedingsstoornissen
- aandoening van de bloedvaten in het oog
- recente operatie aan de hersenen, het ruggenmerg of het 

oog

Hoeveel moet u nemen en hoe lang moet u 
Fraxiparine gebruiken?

Er is onvoldoende informatie om het gebruik van 
dit geneesmiddel aan te bevelen aan patiënten 
jonger dan 18 jaar. Daarom wordt Fraxiparine 
niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen of 
adolescenten.

Preventie van bloedstolsels:
Voor de algemene preventie van bloedstolsels zal 

Fraxiparine worden toegediend door middel van een 

subcutane injectie (onder de huid), als een enkele dagelijkse 

dosis van 0,3 ml (2850 IE anti-Xa) gedurende ten minste 7 

dagen of zoals voorgeschreven door uw arts. Voor de 

meeste chirurgische patiënten moet de eerste dosis 2 tot 4 

uur vóór de operatie worden gegeven.

• nierziekte

Wat u moet weten voordat u Fraxiparine gebruikt

Wanneer u het niet mag gebruiken?

• problemen met uw hart, waaronder 
angina of een hartaanval

• hoge kaliumspiegels in het bloed
• suikerziekte

Als u een orthopedische operatie moet ondergaan, 
worden de eerste doses 12 uur vóór de operatie en 12 
uur na het einde van de operatie gegeven. Deze dosis en 
de doses die daarna worden gegeven, worden door uw 
arts berekend op basis van uw lichaamsgewicht.

Gebruik Fraxiparine niet als u allergisch 
bent voor: • metabole acidose (te veel zuur in het 

bloed)• elk geneesmiddel dat 
nadroparinecalcium bevat • trombocytopenie (een laag aantal 

bloedplaatjes)• heparine of laagmoleculaire 
heparines • een recente of geplande spinale of epidurale 

injectie (een injectie rond het ruggenmerg)

De behandeling moet ten minste 10 dagen duren of zoals 

voorgeschreven door uw arts.• een van de ingrediënten vermeld aan het einde van 

deze bijsluiter. Als u een matige of ernstige nierfunctiestoornis 
heeft, heeft u mogelijk een lagere dosis nodig.Enkele van de symptomen van een allergische reactie 

kunnen zijn:
• een allergie voor latex, aangezien de 

naaldbeschermer van de spuit latex kan bevatten Volg de instructies van uw arts over hoeveel 
Fraxiparine moet worden ingenomen.• kortademigheid

• piepende ademhaling of moeite met ademhalen

• dood huidweefsel (cutane necrose) 
rond injectieplaatsen Behandeling van bestaande bloedstolsels: Voor 

de behandeling van bestaande bloedstolsels 
wordt Fraxiparine gedurende 10 dagen tweemaal 
daags subcutaan (onder de huid) toegediend. De 
dosis zal door uw arts worden berekend op basis 
van uw lichaamsgewicht.

• zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of 
andere lichaamsdelen

Vertel het uw arts als u ouder bent of jonger 
bent dan 18 jaar.

• uitslag, jeuk of netelroos op de huid 

Gebruik Fraxiparine niet als u:

Als u uw arts niets van het bovenstaande heeft verteld, 

vertel het hem/haar dan voordat u begint met het 

innemen van Fraxiparine.• als u eerder trombocytopenie (een laag aantal 

bloedplaatjes) heeft gehad door het gebruik van 

Fraxiparine;

Als u een matige of ernstige nierfunctiestoornis 
heeft, heeft u mogelijk een lagere dosis nodig.Andere medicijnen gebruiken

Vertel het uw arts of apotheker als u andere 
geneesmiddelen gebruikt, ook als u die 
zonder voorschrift van uw apotheek, 
supermarkt of natuurvoedingswinkel krijgt.

Volg de instructies van uw arts over hoeveel 
Fraxiparine moet worden ingenomen.• een verhoogd risico op bloedingen of een 

bloedingsstoornis hebben Preventie van stolling tijdens 
hemodialyse:
Voor preventie van stolling tijdens

• een voorgeschiedenis heeft van zweren in de 
maag of darm
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hemodialyse, wordt Fraxiparine gewoonlijk aan het 
begin van elke sessie als een enkele dosis in de 
arteriële lijn van het hemodialyseapparaat 
toegediend. Deze dosis zal door uw arts worden 
berekend op basis van uw lichaamsgewicht. Bij 
sessies langer dan 4 uur kan een extra kleinere 
dosis worden gegeven tijdens dialyse.

• Een geschikte injectieplaats is de huid op het 
onderste deel van de maag, weg van eventuele 
wonden of gewrichten. Als alternatief kan 
injectie in de dij worden gedaan.

Dingen om op te letten
Wees voorzichtig met autorijden of het bedienen van 

machines totdat u weet welke invloed Fraxiparine op u 

heeft.
• Knijp in een huidplooi. Let op: het gebruik van 

alcohol kan de huid taaier maken, waardoor een 

latere injectie bemoeilijkt wordt.
Bijwerkingen
Vertel het uw arts, verpleegkundige of apotheker 
zo snel mogelijk als u zich niet lekker voelt tijdens 
de behandeling met Fraxiparine.

• Houd de vouw vast en breng de naald verticaal in 
tot de volledige diepte en injecteer vervolgens 
Fraxiparine gedurende 10 tot 15 seconden. Er kan 
een kleine luchtbel in de cilinder van de spuit 
zitten, maar deze hoeft niet te worden verwijderd.

Preventie van stolling tijdens 
ziekenhuisopname met verlengde bedrust: Ter 
voorkoming van stolling tijdens ziekenhuisopname 
met verlengde bedrust (gedurende ten minste 3 
dagen), zal Fraxiparine als een enkele dagelijkse 
dosis subcutaan (onder de huid) worden 
toegediend. De dosis zal door uw arts worden 
berekend op basis van uw lichaamsgewicht.

Net als andere geneesmiddelen kan Fraxiparine 
enkele bijwerkingen veroorzaken. Soms zijn ze 
serieus, meestal niet. U heeft mogelijk medische 
hulp nodig als u enkele van de bijwerkingen krijgt.• Houd de huidplooi nog steeds vast en trek de 

naald verticaal terug. Wrijf niet over de 
injectieplaats. Schrik niet van de volgende lijsten met 

bijwerkingen. U kunt ze misschien niet 
ervaren.• Nadat de injectie is gegeven, installeert u het 

veiligheidssysteem op de Fraxiparine-spuit en 
werpt u deze zorgvuldig weg.

Volg de instructies van uw arts over hoeveel en 
hoe lang Fraxiparine moet worden ingenomen. Vraag uw arts, verpleegkundige of apotheker 

om eventuele vragen te beantwoorden.
Fraxiparine is niet bedoeld om rechtstreeks in de 
spier te worden geïnjecteerd.Zelf Fraxiparine toedienen? Vertel het uw arts of apotheker als u een van de 

volgende symptomen opmerkt en u zich zorgen 
maakt:

In sommige gevallen mag u uzelf behandelen met 
Fraxiparine. Volg de onderstaande richtlijnen om 
ervoor te zorgen dat u Fraxiparine op de juiste 
manier injecteert. Neem contact op met uw arts als 
u zich zorgen maakt over hoe u de injectie moet 
geven. De meeste mensen zullen de injectie echter 
krijgen van een verpleegkundige of arts.

Als u te veel heeft ingenomen (overdosis)

Bel onmiddellijk uw arts of de
Vergiftigingen Informatie Centrum (telefoon 13 11 26) 
voor advies, of ga naar Ongevallen en
Noodgeval naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, als 
u denkt dat u of iemand anders te veel Fraxiparine 
heeft ingenomen.

Meer voorkomende bijwerkingen:

• klein bloedstolsel onder de huid bij de
injectieplaats

• abnormale bloeding

• reacties op de injectieplaats 

Minder vaak voorkomende bijwerkingen:Verwijdering van de verpakking vóór injectie: Om 
de spuiten te verdelen, vouwt u de dubbele verpakking 
meerdere keren voorzichtig op, zodat de spuiten rug 
aan rug zijn en verdeelt u vervolgens langzaam met 
een gelijkmatige druk de twee spuiten vanaf het 
plunjeruiteinde van de verpakking.

Doe dit ook als er geen tekenen van ongemak of 
vergiftiging zijn. Het kan zijn dat u dringend 
medische hulp nodig heeft.

• uitslag, netelroos, roodheid of jeuk rond de 
injectieplaats

Verhoogde of overmatige bloeding is het belangrijkste teken van 

een overdosis. Een overdosering kan worden behandeld door de 

volgende doses Fraxiparine te verlagen of uit te stellen, of in 

ernstigere gevallen kan een geneesmiddel dat protaminesulfaat 

wordt genoemd, het effect van Fraxiparine gedeeltelijk ongedaan 

maken.

• kalkafzettingen op de injectieplaats
• dood huidweefsel (cutane necrose) op de 

injectieplaats
Om de spuit uit de plastic verpakking te halen, 
scheurt u voorzichtig de bovenste beschermfolie 
volledig van de plastic bak (beginnend bij het 
uiteinde van de zuiger) en laat u de spuit 
vervolgens op de palm van uw andere hand rollen.

Uw arts kan u controleren met 
bloedonderzoeken voor:

• hoge niveaus van eiwitten

• hoge kaliumspiegelsTerwijl u Fraxiparine gebruikt 

Dingen die je moet doenHet kan lijken alsof de rubberen dop over de naald 
niet in het midden van de spuit zit, maar dit 
gebeurt tijdens het verpakken en betekent niet dat 
de naald gebogen is.

• laag aantal bloedplaatjes of verhoogd aantal witte 

bloedcellen
Als u op het punt staat te beginnen met 
een nieuw geneesmiddel, herinner uw arts 
en apotheker dan dat u
Fraxiparine.

• hoge niveaus van sommige leverenzymen

Als een van de volgende situaties zich voordoet, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de 

spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Voorbereiding van de spuit voor 
subcutane injectie:
Om de dop van de injectienaald te verwijderen:

Vertel andere artsen, tandartsen en 
apothekers die u behandelen dat u dit 
geneesmiddel gebruikt.

• allergische reacties zoals huiduitslag, zwelling 
van het gezicht inclusief mond, lippen en/of 
tong, keel, piepende ademhaling en 
kortademigheid

• houd de spuit verticaal (grijze dop 
naar boven) Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan 

aan de chirurg of anesthesist dat u dit 
geneesmiddel gebruikt.
Het kan invloed hebben op andere geneesmiddelen die tijdens de operatie 

worden gebruikt.

• houd de grijze dop bij de kraag en de 
spuitcilinder in uw andere hand, draai dan 
langzaam de spuitcilinder en trek 
tegelijkertijd zachtjes naar beneden, 
totdat de naald volledig uit de dop is 
getrokken

• aanhoudende pijnlijke erectie van de penis 
(priapisme)

De bovenstaande lijst bevat zeer ernstige bijwerkingen. 

Het kan zijn dat u dringend medische hulp of 

ziekenhuisopname nodig heeft. Deze bijwerkingen zijn 

zeer zeldzaam.

Als u zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel 
gebruikt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

• trek de dop niet omhoog van de 
spuit - dit kan de naald verbuigen

Als u bloedonderzoek moet ondergaan, 
vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel 
gebruikt.
Het kan de resultaten van sommige tests 
beïnvloeden.

Vertel het uw arts of apotheker als u 
iets opmerkt waardoor u zich onwel 
voelt.

Fraxiparine 0,2 ml, 0,3 ml en 0,4 ml voorgevulde 
spuiten zijn uitsluitend bedoeld voor toediening 
van hele doses. De volledige inhoud van de spuit 
moet worden geïnjecteerd. Er kan een kleine 
luchtbel in de spuit zitten, maar deze hoeft niet te 
worden verwijderd.

Houd alle afspraken van uw arts bij zodat uw 
voortgang kan worden gecontroleerd.

Na gebruik van Fraxiparine 

Opslag
Dingen die je niet moet doen Fraxiparine dient beneden 25°C te worden bewaard. Doen niet 

bevriezen. Niet in de koelkast bewaren, aangezien koude injecties 

pijnlijk kunnen zijn.
Fraxiparine 0,6 ml, 0,8 ml en 1,0 ml voorgevulde 
maatspuiten kunnen worden gebruikt om aangepaste 
doseringen toe te dienen. Houd de spuit verticaal met 
de naald naar boven en zorg ervoor dat de luchtbel 
zich bovenaan de spuit bevindt. Voer de plunjer op tot 
het vereiste volume/dosering, waarbij lucht en 
eventueel overtollig materiaal wordt verwijderd.

Gebruik Fraxiparine niet om andere klachten te 
behandelen, tenzij uw arts u dat zegt.

Geef uw geneesmiddel niet aan iemand anders, ook 
niet als zij dezelfde aandoening hebben als u.

Bewaar het op een plaats waar kinderen er niet bij 

kunnen. Een afgesloten kast op minimaal anderhalve 

meter boven de grond is een goede plek om medicijnen te 

bewaren.Stop niet met het innemen van uw geneesmiddel of 
verlaag de dosering niet zonder uw arts te 
raadplegen.

Beschikbaarheid

Gebruik Fraxiparine eenmalig en gooi alle 
ongebruikte delen van elke spuit weg.Elk ongebruikt deel van Fraxiparine moet in één keer 

worden weggegooid.
Als uw arts u zegt te stoppen met het innemen van dit 

geneesmiddel of als de houdbaarheidsdatum is verstreken,Methode voor subcutane toediening:
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vraag uw apotheker wat u moet doen met eventueel 

overgebleven geneesmiddel.

Product beschrijving

Hoe het eruit ziet
Fraxiparine is een steriele oplossing 
voor subcutane injectie.

Fraxiparine wordt aangeboden als injectiespuiten van 
0,2 ml, 0,3 ml en 0,4 ml en doseerspuiten van 0,6 ml, 
0,8 ml en 1,0 ml. Spuiten van 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml en 
0,6 ml worden geleverd in verpakkingen van 2 en 10 
spuiten. Spuiten van 0,8 ml en 1,0 ml worden geleverd 
in verpakkingen van 10 spuiten.

ingrediënten
Fraxiparine bevat nadroparine calcium 9.500 IE 
anti-Xa per 1,0 ml als het werkzame 
bestanddeel.

• water voor injecties
• calciumhydroxide of verdund 

zoutzuur
Dit geneesmiddel bevat geen lactose, sucrose, 
gluten, tartrazine of andere azokleurstoffen.

leveranciers
Fraxiparine wordt in Australië geleverd door:

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
St. Leonards, 2065, NSW.
Fraxiparine® is een geregistreerd handelsmerk van: 
Aspen Global Inc.

0,2 ml spuit AUST R 51308 0,3 
ml spuit AUST R 51309 0,4 ml 
spuit AUST R 51310 0,6 ml 
spuit AUST R 51311 0,8 ml 
spuit AUST R 51312 1,0 ml 
spuit AUST R 51313
Deze bijsluiter is opgesteld in september 2017. 
Versie 5.0
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