
Fraxiparin® Injection
nadroparin calcium
9,500 IU anti-Xa / mL na solusyon para sa iniksyon

Impormasyon ng Consumer Medicine

Ano ang nasa leaflet na ito • may sumabog na daluyan ng dugo sa iyong 
utak

Ang ilang mga gamot at Fraxiparin ay maaaring 
makagambala sa isa't isa. Kabilang dito ang:

Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang karaniwang tanong 
tungkol sa mga iniksyon ng Fraxiparin. Hindi ito 
naglalaman ng lahat ng magagamit na impormasyon. 
Hindi ito pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong doktor, 
parmasyutiko o nars.

• may infective endocarditis (isang 
impeksyon sa lining ng puso)

• aspirin o iba pang mga gamot na ginagamit upang 

mabawasan ang pananakit at pamamaga (mga non-

steroidal na anti-inflammatory na gamot o salicylates)• may malubhang pagkabigo sa bato at ginagamot 
para sa namuong dugo • ticlopidine o iba pang mga gamot na 

ginagamit sa pagpapanipis ng dugo at 
maiwasan ito sa pamumuo (oral 
anticoagulants at antiplatelet agents)

Lahat ng gamot ay may mga benepisyo at panganib. Tinitimbang ng 

iyong doktor ang mga panganib ng pag-inom mo ng Fraxiparin laban 

sa mga benepisyong inaasahan nilang makukuha nito para sa iyo.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng 

pag-expire na naka-print sa karton o kung ang packaging ay 

napunit o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.

Kung ito ay nag-expire o nasira, ibalik ito sa 
iyong parmasyutiko para itapon.

• corticosteroids (mga gamot na ginagamit upang 

mabawasan ang pamamaga)
Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa pag-inom ng 

gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko. • dextrans (mga gamot na ginagamit sa pagpapanipis 

ng dugo)Kung hindi ka sigurado kung dapat mong simulan 

ang paggamit ng gamot na ito, makipag-usap sa 

iyong doktor.

Panatilihin itong leaflet na may iniksyon. 

Maaaring kailanganin mong basahin itong muli. • ACE inhibitors (mga gamot na ginagamit upang gamutin 

ang mataas na presyon ng dugo at ilang iba pang mga 

kondisyon sa puso)Ano ang gamit ng Fraxiparin Bago mo simulan itong kunin
Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang allergy sa 

anumang iba pang mga gamot, pagkain, preservative o 

tina.

Ang mga gamot na ito ay maaaring maapektuhan ng Fraxiparin o 

maaaring makaapekto sa kung gaano ito gumagana. Maaaring 

kailanganin mo ang iba't ibang dami ng iyong mga gamot, o 

maaaring kailanganin mong uminom ng iba't ibang mga gamot.

Ang Fraxiparin ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot 

na tinatawag na Low Molecular Weight Heparins.

Ang Fraxiparin ay ginagamit upang maiwasan ang pamumuo 

ng dugo pagkatapos ng operasyon, sa panahon ng 

hemodialysis, habang naospital para sa matinding 

karamdaman o sa intensive care unit na may pinahabang bed 

rest at ginagamit din para gamutin ang mga umiiral na 

namuong dugo na humaharang sa mga daluyan ng dugo.

Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay buntis 
o nagpaplanong magbuntis maliban kung ikaw at 
ang iyong doktor ay napag-usapan ang mga 
panganib at benepisyong kasangkot.
Hindi alam kung ang Fraxiparin ay maaaring makapinsala sa 

iyong sanggol kung ginamit sa panahon ng pagbubuntis.

Ang iyong doktor at parmasyutiko ay may higit pang 
impormasyon sa mga gamot na dapat ingatan o 
iwasan habang umiinom ng gamot na ito.

Huwag magpasuso kung umiinom ka ng 
gamot na ito.
Ang aktibong sangkap sa Fraxiparin ay maaaring 
makapasok sa gatas ng ina. Ang epekto sa sanggol 
ay hindi alam; kaya hindi dapat gamitin ang 
Fraxiparin kapag ikaw ay nagpapasuso.

Paano ibinibigay ang Fraxiparin
Ito ay isang gamot na gumagana sa pamamagitan ng 

pagkaantala sa pagkilos kung saan nabubuo ang mga namuong 

dugo. Nagreresulta ito sa pananatiling manipis ng dugo at 

pinipigilan ang pagbuo ng mga clots na maaaring mapunta sa 

mga daluyan ng dugo at ginagamot ang mga namuong dugo 

kung nabuo na ang mga ito.

Ang dosis ng Fraxiparine na kakailanganin mo ay 
depende sa kung bakit ka ginagamot sa Fraxiparine 
at gayundin sa timbang ng iyong katawan.

Kung ikaw mismo ang nag-iniksyon ng gamot na 
ito, tuturuan ka ng iyong doktor, nars o 
parmasyutiko kung paano ihanda at ibigay ang 
iniksyon sa ilalim ng balat (sa ilalim ng balat). 
Gamitin ito nang eksakto tulad ng inireseta at 
huwag lumampas sa iniresetang dosis.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon o nagkaroon ka 

ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal o 

pamamaraan:

Ang gamot na ito ay makukuha lamang 
sa reseta ng doktor.
Walang sapat na impormasyon upang magrekomenda kung paano 

makakaapekto ang paggamit ng gamot na ito sa iyong kakayahang 

magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya.

• mas mataas na panganib ng pagdurugo kabilang ang:

- mga problema sa atay o pagkabigo sa atay

- napakataas na presyon ng dugo

- kasaysayan ng mga ulser sa tiyan

- mga karamdaman sa pagdurugo

- disorder ng mga daluyan ng dugo sa mata
- kamakailang operasyon ng utak, spinal cord o 
mata

Magkano ang dapat inumin at kung gaano 
katagal kukuha ng Fraxiparin

Walang sapat na impormasyon upang irekomenda ang 

paggamit ng gamot na ito para sa mga pasyenteng wala 

pang 18 taong gulang. Samakatuwid, ang Fraxiparin ay 

hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata o 

kabataan.

Pag-iwas sa mga clots ng dugo:
Para sa pangkalahatang pag-iwas sa mga pamumuo ng dugo, ang 

Fraxiparin ay ibibigay sa pamamagitan ng isang iniksyon na 

subcutaneously (sa ilalim ng balat), bilang isang solong pang-araw-

araw na dosis na 0.3 mL (2,850 IU anti-Xa) nang hindi bababa sa 7 

araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Para sa karamihan ng 

mga pasyente ng kirurhiko ang unang dosis ay dapat ibigay 2 

hanggang 4 na oras bago ang operasyon.

• sakit sa bato

Bago mo gamitin ang Fraxiparin

Kapag hindi mo dapat gamitin ito

• mga problema sa iyong puso kabilang ang 
angina o atake sa puso

• mataas na antas ng potasa sa dugo

• diabetes
Kung ikaw ay magkakaroon ng orthopedic surgery, ang 
mga unang dosis ay ibibigay 12 oras bago ang 
operasyon at 12 oras pagkatapos ng operasyon. Ang 
dosis na ito at ang mga dosis na ibinigay pagkatapos ay 
kakalkulahin ng iyong doktor ayon sa timbang ng iyong 
katawan.

Huwag gumamit ng Fraxiparin kung mayroon kang 

allergy sa: • metabolic acidosis (masyadong maraming acid sa 
dugo)• anumang gamot na naglalaman ng nadroparin 

calcium • thrombocytopenia (isang mababang bilang ng platelet ng 

dugo)• heparin o low-molecular weight 
heparins • isang kamakailan o nakaplanong spinal o 

epidural injection (isang iniksyon sa paligid ng 
spinal cord)

Ang paggamot ay dapat na hindi bababa sa 10 araw o ayon sa 

direksyon ng iyong doktor.• alinman sa mga sangkap na nakalista sa dulo ng 
leaflet na ito. Kung mayroon kang katamtaman o malubhang kapansanan sa 

bato, maaaring kailanganin mo ng pinababang dosis.Ang ilan sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay maaaring 

kabilang ang:
• isang allergy sa latex, dahil ang panangga ng karayom   ng 

hiringgilya ay maaaring naglalaman ng latex Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor kung gaano 

karaming Fraxiparin ang dapat inumin.• kinakapos na paghinga

• paghinga o hirap sa paghinga
• patay na tisyu ng balat (cutaneous necrosis) sa paligid 

ng mga lugar ng iniksyon Paggamot ng mga umiiral na namuong dugo: Para sa 

paggamot ng mga umiiral na namuong dugo, ang 

Fraxiparin ay ibibigay sa pamamagitan ng isang iniksyon sa 

ilalim ng balat (sa ilalim ng balat) dalawang beses araw-

araw sa loob ng 10 araw. Ang dosis ay kakalkulahin ng 

iyong doktor ayon sa timbang ng iyong katawan.

• pamamaga ng mukha, labi, dila o iba pang 
bahagi ng katawan

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay matanda na o mas 

mababa sa 18 taong gulang.

• pantal, pangangati o pantal sa balat Huwag 

gumamit ng Fraxiparin kung ikaw ay:

Kung hindi mo pa nasasabi sa iyong doktor ang alinman 

sa mga nabanggit, sabihin sa kanya bago mo simulan ang 

paggamit ng Fraxiparin.• nagkaroon ng thrombocytopenia (isang mababang 

bilang ng platelet sa dugo) dahil sa paggamit ng 

Fraxiparine dati

Kung mayroon kang katamtaman o malubhang kapansanan sa 

bato, maaaring kailanganin mo ng pinababang dosis.Pag-inom ng iba pang mga gamot

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom 

ka ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang 

anumang nakukuha mo nang walang reseta mula sa 

iyong parmasya, supermarket o tindahan ng pagkain sa 

kalusugan.

Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor kung gaano 

karaming Fraxiparin ang dapat inumin.• may mas mataas na panganib ng pagdurugo o isang 

karamdaman sa pagdurugo Pag-iwas sa clotting sa panahon 
ng hemodialysis:
Para sa pag-iwas sa clotting habang

• may kasaysayan ng mga ulser sa 
tiyan o bituka
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hemodialysis, ang Fraxiparin ay karaniwang ibinibigay bilang 

isang dosis sa arterial line ng hemodialysis machine sa 

simula ng bawat session. Ang dosis na ito ay kakalkulahin ng 

iyong doktor ayon sa timbang ng iyong katawan. Ang isang 

dagdag na mas maliit na dosis ay maaaring ibigay sa 

panahon ng dialysis para sa mga sesyon na tumatagal ng 

mas mahaba kaysa sa 4 na oras.

• Ang angkop na lugar para sa iniksyon ay ang 
balat sa ibabang bahagi ng tiyan, malayo sa 
anumang sugat o kasukasuan. Bilang kahalili, 
maaaring mag-iniksyon sa hita.

Mga bagay na dapat ingatan
Mag-ingat sa pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya hanggang 

sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang Fraxiparin.

• Kurutin ang isang fold ng balat. Tandaan: ang paggamit ng 

alkohol ay maaaring magpatigas ng balat, na nagpapahirap sa 

pag-iniksyon sa ibang pagkakataon.
Mga side effect

Sabihin sa iyong doktor, nars o parmasyutiko sa lalong 

madaling panahon kung hindi maganda ang 

pakiramdam mo habang ginagamot sa Fraxiparin.

• Panatilihin ang fold at ipasok ang karayom   nang 
patayo sa buong lalim nito pagkatapos ay mag-
iniksyon ng Fraxiparin sa loob ng 10 hanggang 15 
segundo. Maaaring may maliit na bula ng hangin 
sa barrel ng syringe ngunit hindi ito kailangang 
alisin.

Pag-iwas sa clotting sa panahon ng ospital na may 
pinahabang bed rest: Para sa pag-iwas sa clotting sa 
panahon ng ospital na may pinahabang bed rest (para 
sa hindi bababa sa 3 araw), ang Fraxiparin ay ibibigay sa 
pamamagitan ng isang iniksyon subcutaneously (sa 
ilalim ng balat), bilang isang solong pang-araw-araw na 
dosis. Ang dosis ay kakalkulahin ng iyong doktor ayon 
sa timbang ng iyong katawan.

Tulad ng ibang mga gamot, ang Fraxiparin ay 
maaaring magdulot ng ilang mga side effect. Minsan 
seryoso sila, kadalasan hindi. Maaaring kailanganin mo 
ng medikal na atensyon kung nakakuha ka ng ilan sa 
mga side effect.

• Hawak pa rin ang fold ng balat, bawiin ang 
karayom   patayo. Huwag kuskusin ang lugar ng 
iniksyon. Huwag maalarma sa mga sumusunod na listahan ng mga side 

effect. Maaaring hindi mo maranasan ang alinman sa mga ito.• Pagkatapos maibigay ang iniksyon, i-install 
ang safety system sa Fraxiparine syringe 
at maingat na itapon.

Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor kung 
gaano karami at gaano katagal dapat inumin ang 
Fraxiparin.

Hilingin sa iyong doktor, nars o parmasyutiko na sagutin ang 

anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.
Ang Fraxiparin ay hindi inilaan para sa 
direktang iniksyon sa kalamnan.Paano mag-self-administer ng Fraxiparin Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang 

alinman sa mga sumusunod at nag-aalala sila sa iyo:Sa ilang mga kaso, maaari kang payagang gamutin ang iyong 

sarili sa Fraxiparin. Dapat mong sundin ang mga alituntunin 

sa ibaba upang matiyak na naiiniksyon mo nang maayos ang 

Fraxiparin. Dapat kang makipag-usap sa iyong doktor kung 

mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa kung 

paano ibigay ang iniksyon. Karamihan sa mga tao, 

gayunpaman, ay bibigyan ng iniksyon ng isang nars o doktor.

Kung umiinom ka ng sobra (sobrang dosis)

Kaagad tumawag sa iyong doktor o sa
Poisons Information Center (telepono 13 11 26) 
para sa payo, o pumunta sa Aksidente at
Pang-emergency sa pinakamalapit na ospital, kung sa 
tingin mo na ikaw o sinuman ay maaaring uminom ng 
labis na Fraxiparin.

Mas karaniwang mga side effect:

• maliit na namuong dugo sa ilalim ng balat sa
lugar ng iniksyon

• abnormal na pagdurugo

• Mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon Mga 

hindi gaanong karaniwang epekto:Pag-alis ng packaging bago ang iniksyon: Upang hatiin 

ang mga hiringgilya, maingat na tiklupin ang twin pack ng 

ilang beses, upang ang mga hiringgilya ay magkabalikan, 

pagkatapos ay dahan-dahan gamit ang pantay na presyon 

na hatiin ang dalawang hiringgilya simula sa dulo ng 

plunger ng pack.

Gawin ito kahit na walang mga palatandaan ng kakulangan 

sa ginhawa o pagkalason. Maaaring kailanganin mo ng 

agarang medikal na atensyon.
• pantal, pantal, pamumula o pangangati sa paligid ng 

lugar ng iniksyon

Ang pagtaas o labis na pagdurugo ay ang pangunahing tanda ng 

labis na dosis. Ang labis na dosis ay maaaring gamutin sa 

pamamagitan ng pagbabawas o pagkaantala sa mga susunod na 

dosis ng Fraxiparine o sa mas malubhang mga kaso, ang isang 

gamot na tinatawag na protamine sulphate ay maaaring 

bahagyang baligtarin ang epekto ng Fraxiparine.

• mga deposito ng calcium sa lugar ng iniksyon

• patay na tisyu ng balat (cutaneous necrosis) sa 
lugar ng iniksyon

Upang alisin ang hiringgilya mula sa plastic packaging 
nito, dahan-dahang punitin ang pang-itaas na backing 
film mula sa plastic tray (simula sa dulo ng plunger), 
pagkatapos ay hayaang gumulong ang hiringgilya sa 
iyong kabilang kamay.

Maaaring subaybayan ka ng iyong doktor ng mga pagsusuri sa dugo 

para sa:

• mataas na antas ng protina

• mataas na antas ng potasaHabang gumagamit ka ng Fraxiparin Mga 

bagay na dapat mong gawinAng takip ng goma sa ibabaw ng karayom   ay maaaring mukhang 

nasa gitna ng hiringgilya, gayunpaman, ito ay nangyayari sa 

panahon ng packaging at hindi nangangahulugan na ang karayom   

ay nakabaluktot.

• mababang bilang ng platelet o tumaas na bilang ng puting 

selula ng dugo
Kung malapit ka nang magsimula sa anumang 
bagong gamot, paalalahanan ang iyong doktor at 
parmasyutiko na umiinom ka
Fraxiparin.

• mataas na antas ng ilang mga enzyme sa atay

Kung mangyari ang alinman sa mga sumusunod, sabihin 

kaagad sa iyong doktor o pumunta sa Aksidente at 

Emergency sa iyong pinakamalapit na ospital:

Paghahanda ng syringe para sa subcutaneous 
injection:
Upang alisin ang takip mula sa syringe needle:

Sabihin sa sinumang ibang doktor, dentista, at 
parmasyutiko na gumagamot sa iyo na iniinom 
mo ang gamot na ito.

• mga reaksiyong alerhiya tulad ng pantal sa 
balat, pamamaga ng mukha kabilang ang 
bibig, labi at/o dila, lalamunan, paghinga, at 
igsi ng paghinga

• hawakan ang syringe patayo (grey cap 
sa itaas) Kung ooperahan ka, sabihin sa 

surgeon o anesthetist na iniinom mo 
ang gamot na ito.
Maaari itong makaapekto sa iba pang mga gamot na ginagamit sa panahon ng 

operasyon.

• hawakan ang kulay abong takip sa kwelyo nito, at ang 

syringe barrel sa iyong kabilang kamay, pagkatapos ay 

dahan-dahang paikutin ang syringe barrel nang 

malumanay na hinihila pababa nang sabay-sabay, 

hanggang sa ganap na maalis ang karayom   mula sa 

takip

• patuloy na masakit na pagtayo ng ari ng lalaki 
(priapism)

Kasama sa listahan sa itaas ang napakaseryosong 

epekto. Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal 

na atensyon o pagpapaospital. Ang mga side effect na 

ito ay napakabihirang.

Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng 
gamot na ito, sabihin kaagad sa iyong doktor.

• huwag hilahin ang takip pataas mula sa 

hiringgilya - maaaring ibaluktot nito ang karayom
Kung magkakaroon ka ng anumang mga pagsusuri sa 

dugo, sabihin sa iyong doktor na iniinom mo ang 

gamot na ito.

Maaari itong makagambala sa mga resulta ng ilang mga 

pagsubok.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung may 

napansin kang anumang bagay na nagpapasama sa iyong 

pakiramdam.

Ang Fraxiparine 0.2 mL, 0.3 mL at 0.4 mL prefilled 
syringes ay inilaan para sa pangangasiwa ng 
buong dosis lamang. Ang buong nilalaman ng 
syringe ay dapat na iniksyon. Maaaring may maliit 
na bula ng hangin sa syringe ngunit hindi ito 
kailangang alisin.

Panatilihin ang lahat ng appointment ng iyong 
doktor upang masuri ang iyong pag-unlad.

Pagkatapos gumamit ng Fraxiparin 

Imbakan
Mga bagay na hindi mo dapat gawin Ang Fraxiparin ay dapat na nakaimbak sa ibaba 25°C. gawin hindi 

nag-freeze. Huwag palamigin, dahil ang malamig na mga iniksyon ay 

maaaring masakit.
Fraxiparine 0.6 mL, 0.8 mL at 1.0 mL prefilled 
graduated syringes ay maaaring gamitin upang 
magbigay ng adjusted dosages. Hawakan ang 
hiringgilya nang patayo gamit ang karayom   sa itaas at 
tiyaking ang bula ng hangin ay nasa tuktok ng 
hiringgilya. Isulong ang plunger sa dami/dosage na 
kinakailangan, nagpapalabas ng hangin at anumang 
labis.

Huwag uminom ng Fraxiparin upang gamutin ang anumang iba pang 

mga reklamo maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

Huwag ibigay ang iyong gamot sa sinuman, kahit 
na mayroon silang parehong kondisyon tulad mo.

Itago ito kung saan hindi maabot ng mga bata. Ang isang 

naka-lock na aparador na hindi bababa sa isa at kalahating 

metro sa itaas ng lupa ay isang magandang lugar upang mag-

imbak ng mga gamot.Huwag ihinto ang pag-inom ng iyong gamot o 
babaan ang dosis nang hindi nagpapatingin sa iyong 
doktor.

Pagtatapon

Gumamit ng Fraxiparin nang isang beses lamang at itapon ang anumang 

hindi nagamit na bahagi ng bawat syringe.Ang anumang hindi nagamit na bahagi ng Fraxiparin ay 

dapat itapon nang sabay-sabay.
Kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na itigil ang pag-inom 

ng gamot na ito o lumipas na ang petsa ng pag-expire,Paraan para sa pangangasiwa sa ilalim ng balat:
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tanungin ang iyong parmasyutiko kung ano ang 

gagawin sa anumang gamot na natitira.

Paglalarawan ng produkto

Kung ano ang hitsura nito

Ang Fraxiparin ay isang sterile na solusyon 

para sa subcutaneous injection.

Ang Fraxiparin ay ipinakita bilang 0.2 mL, 0.3 mL, at 
0.4 mL na unit dose syringes at 0.6 mL, 0.8 mL at 1.0 
mL na graduated syringes. Ang 0.2 mL, 0.3 mL, 0.4 mL 
at 0.6 mL syringe ay nasa mga pakete ng 2 at 10 
syringe. Ang 0.8 mL at 1.0 mL na mga hiringgilya ay 
nasa mga pakete ng 10 mga hiringgilya.

Mga sangkap
Ang Fraxiparin ay naglalaman ng nadroparin 
calcium 9,500IU anti-Xa bawat 1.0 mL bilang 
aktibong sangkap.

• tubig para sa mga iniksyon

• calcium hydroxide o dilute hydrochloric 
acid

Ang gamot na ito ay hindi naglalaman ng lactose, sucrose, 

gluten, tartrazine o anumang iba pang mga azo dyes.

Mga supplier

Ang Fraxiparin ay ibinibigay sa Australia ng:

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
St. Leonards, 2065, NSW.
Ang Fraxiparin® ay isang rehistradong trade mark 
ng Aspen Global Inc.

0.2 mL Syringe AUST R 51308 
0.3 mL Syringe AUST R 51309 
0.4mL Syringe AUST R 51310 
0.6 mL Syringe AUST R 51311 
0.8 mL Syringe AUST R 51312 
1.0 mL Syringe
Ang leaflet na ito ay inihanda noong Setyembre 2017. 
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