
Innohep-
)טינזפארין נתרן הזרקת(

רקאיקסרבלבד(SC)  בטני שימוש-Subcu עבור

/EPIDURAL SPINALHEMATOMS

 מטופלים, השדרה עמוד ניקור או) שדרה עמוד/אפידורלית הרדמה( עצבית בהרדמה משתמשים כאשר
 מולקולרי במשקל הפרינואידים או הפרינים עם קרישה לעבור מתוכננים או קרישה למניעת שנוגדו

 השדרה עמוד או אפידורלית המטומה לפתח בסיכון נמצאים תרומבואמבוליים סיבוכים למניעת נמוך
.קבוע שיתוק. ארוך לטווח

 שימוש ידי על או כאבים משככי למתן אפידורליים בצנתרים שימוש ידי על גדל אלו לאירועים הסיכון
 מעכבי(NSAIDs),  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות כגון המוסטזיס על המשפיעות בתרופות מקביל
 ונשנית חוזרת או טראומטית דקירה ידי על גם מוגבר הסיכון כי נראה. אחרים קרישה נוגדי או דם טסיות

.השדרה עמוד או אפידורל של

 פשרה מציינת אם. נוירולוגי ליקוי של ותסמינים סימנים אחר תכוף במעקב להיות צריכים מטופלים
.דחוף בטיפול צורך יש, נוירולוגית

 מניעת עם בחולים עצבית התערבות לפני הסיכון מול הפוטנציאלית התועלת את לשקול הרופא על
 אינטראקציות, זהירות ואמצעי דם שטפי, אזהרות גם ראו( קרישה למניעת קרישה נטילת או קרישה

).תרופתיות

תיאור

 זמין זה. נמוך מולקולרי משקל בעל הפרין, טינזפארין נתרן המכילה, סטרילית תמיסה היא.
-INNOHEP מרובה במינון ל"מ2  של בבקבוקון

 כולל בסך, ל"למ טינזפארין נתרן של-Xa) אנטי(Xa  אנטי-פקטורIU 20,000  מכיל ל"מ2  של בקבוקון כל
 אלכוהול בנזיל ל"מ/ג"מ10  מכיל הבקבוקון. כמייצב מטביסולפיט נתרן ל"מ/ג"מ-3.1 וIU, 40,000  של

7.5. עד5.0  שלpH  טווח להשיג כדי הידרוקסיד נתרן להוסיף ניתן. משמר כחומר

TITLE - TINZAPARIN SODIUM / INNOHEP MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-tinzaparin-sodium-spiriva-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020484s011lbl.pdf


1 שולחן
)טינזפארין נתרן הזרקת(INNOHEP antiXa/mL -IU 20,000  של הרכב

ל"למ כמותרכְִיב

IU20,000  נגדXaטינזפארין נתרן
ג"מUSP10, בנזיל אלכוהול

1ג"מUSP3.106, מטביסולפיט נתרן

כנדרשUSP, הידרוקסיד נתרן
qs ל"מ1  עדUSP, להזרקה מים

ביסולפיט נתרן ל"מ/ג"מ-3.4 ל מקביל1

 ידי על המתקבל נמוך מולקולרי במשקל הפרין של הנתרן מלח הואTinzaparin  נתרן
-מ הפרינאז באמצעות חזיר מעי מרירית הפרין של מבוקרת אנזימטית דה-פולימריזציה

heparinum.Flavobacterium2-4- חומצה מבנה יש הרכיבים לרוב-enpyranosuronic-sulpho O
.השרשרת של המצמצם בקצהglucosamine-D-disulfo N,6-O-2- ומבנה מפחית הלא בקצה

 בעל להפרין הראשון הבינלאומי התקן ידי על ומתפרשת ביולוגית בדיקה באמצעות נקבעת העוצמה
 של הממוצעת הפעילות. למיליגרם-Xa) אנטי(Xa  אנטי-פקטור פעילות כיחידות נמוך מולקולרי משקל

ל5,500  בין נע הממוצע המולקולרי המשקל. למיליגרםIU -100 כ היאXa  פקטור נוגדת טינזפארין נתרן
:היא המולקולרית המשקל התפלגות. דלטון-7,500

2,000>
8,000 עד2,000

<8,000

דלתונים
דלתונים
דלתונים

10%> 
 72% עד60%
 36% עד22%

:מבנית נוסחה



קלינית פרמקולוגיה

 מעכב טינזפארין נתרן. אנטי-טרומבוטיות תכונות עם נמוך מולקולרי במשקל הפרין הואTinzaparin  נתרן
 שותף כמעכב פועל הואvivo.in וּבמַבַחנֵהָהן, פיברין קרישי היווצרות כולל דם לקרישת המובילות תגובות

 העיקרית המעכבת הפעילות). תרומבין(-IIa וXa  גורמים במיוחד, מופעלים קרישה גורמי מספר של חזק
.אנטיתרומבין, פרוטאז הפלזמה מעכב באמצעות מתווכת

 על מתארך(aPTT)  מופעל חלקי טרומבופלסטין זמן. טינזפארין מנתרן מושפע אינו כלל בדרך הדימום זמן
 זמן(DVT).  עמוקים ורידים בפקקת לטיפול המשמשים טינזפארין נתרן של טיפוליים מינונים ידי

. התקין בטווח נשאר כלל בדרך אך נתרן-tinzaparin ב טיפול עם מעט להתארך עשוי(PT)  הפרותרומבין
.טינזפארין נתרן של טיפולי לניטור-PT ב וגם-aPTT ב להשתמש ניתן לא

 מסלקים אינם הם, לכן; מהותית פיברינוליטית פעילות יש טינזפארין של לנתרן ולא מפורק לא להפרין לא
 להשפעה לתרום עשוי אשר, רקמות נתיבי מעכב של שחרור משרהTinzaparin  נתרן. קיימים קרישים

 אלה. הקרישה נוגדות בהשפעותיו תלויות שאינן פעולות מגוון כבעל גם ידוע להפרין. האנטי-תרומבוטי
 של הפעלה, חלק שריר תאי שגשוג של עיכוב, אנדותל תאי של גדילה גורמי עם אינטראקציות כוללים

.דם טסיות של צבירה והשראת אלדוסטרון הפרשת דיכוי, ליפאז ליפופרוטאין

פרמקודינמיקה/פרמקוקינטיקה
 מכיווןtinzaparin  לנתרן החשיפה להערכת העיקריים הביולוגיים הסמנים הן-IIa ואנטי-Xa אנטי פעילויות

 הבדיקות מגבלות בגלל. נמוך מולקולרי במשקל הפרינים של הפלזמה ריכוזי ישירות למדוד ניתן שלא
-Xa אנטי פעילויות של המדידות. יותר נרחב בשימוש הביולוגי הסמן היא-Xa אנטי פעילות, האנליטיות

 הגבוהה הזיקה בעל הקישור אתר את המכילות מולקולות לריכוזי כפונדקאיות משמשות בפלזמה-IIa ואנטי
 פעילות סמך על חולים של ניטור לבצע מומלץ לא כלל בדרך-IIa). ואנטי-Xa אנטי פעילות( לאנטיתרומבין

.להלן2  ובטבלה1  באיור מסופקים הנתונים-Xa. אנטי

. כאחד מותאם ומשקל קבוע מינון עם נערכו ובמטופלים בריאים במתנדבים טינזפארין נתרן עם מחקרים
).וניהול מינוןראה( משקל מותאם מינון על מבוסס טינזפארין נתרן עם המומלץ הטיפול



1. איור
SC  ומינוןIU* 4,500  של בודדת מנה שלSC  מתן לאחרAntiXa  פעילות של תקן וסטיית ממוצע
בריאים למתנדביםSodium Tinzaparin/kg IU 175  של ביום פעם מרובה

1.25

kg IU175/1  יום
1.00

kg IU175/5  יום

0.75IU4500

0.50

0.25

0.00
04812

)שעה( זמן
162024

kg.IU/64.3  היה שניתן הממוצע המינוןIU. 4,500  של בודדת מנה על מבוסס מינון*

2 שולחן
 מנה מתן לאחרAntiXa  פעילות על בהתבסס) תקן וסטיית ממוצע( פרמקוקינטיים פרמטרים סיכום

.יומי ופעם חד-פעמי, בריאים למתנדביםSodium Tinzaparin  שלSC  מרובת

(N=14) מרובה מנה(N=23) בודדת מנה)יחידות( פרמטר
1 יום

/kg( IU)175
5 יום

/kg( IU)175 IU*4,500
mL()IU0.25(0.05)0.87(0.15)0.93(0.15)/מקסימוםג

(1.0)4.6(0.7)4.4(0.9)3.7)שעה(מקסימוםט
AUC2.0(0.5)9.0(1.1)9.7(1.4) -0∞)/mL(IU*hr

(0.6)3.5(0.8)3.3(1.7)3.4)שעה( חיים מחצית זמן
kg.IU/64.3  היה שניתן הממוצע המינוןIU. 4,500  של בודדת מנה על מבוסס מינון*

קלְִיטהָ
 נתרן שלSC  הזרקת לאחר הראשונות השעות3  עד-2 ב עולות-Xa אנטי פעילות של הפלזמה רמות

mL IU/-0.87 ו0.25  של) מקסימום(C מקסימליים ריכוזים. שעות5  עד4  תוך למקסימום ומגיעות טינזפארין
kg IU/175  של למשקל מותאם ומינוןkg (IU/-64.3 כ(IU 4,500  של בודד קבועSC  מינון לאחר מושגות

 של בודדים מינונים של השוואה), ∞AUC)-0 הקליטה מידת על מבוסס. בהתאמה, טינזפארין נתרן של
4,500 IU12,250 ו- IUהאנטי בפעילות שהעליות כך על מצביעה Xa-לעלייה ביחס המינון מהיחס גדולות 
-IIa, לאנטי-Xa אנטי של הממוצע הפעילות יחס, טינזפארין נתרן של בודדתSC  הזרקת לאחר. במינון

-ו-Xa לאנטי מתחת השטח על מבוסס



 הביולוגית הזמינות1.2).  בערך( מפורק לא הפרין של מזה גבוה והוא2.8  הוא-IIa, אנטי זמן פרופילי
-Xa.אנטי פעילות סמך על86.7%  היא[IV])  ורידי תוך ומתןSC IU 4,500  בעקבות( המוחלטת

הפצה
 מה, הדם לנפח בגודלם דומים אלו ערכים. ליטר-5.0 ל ליטר3.1  בין נע טינזפארין נתרן של ההפצה נפח

.המרכזי לתא מוגבלתXa  נגד הפעילות שהתפלגות כך על שמצביע

חומרים חילוף
 סולפטציה דה ידי על חלקי מטבוליזם עוברים נמוך מולקולרי במשקל הפרינים

.ודפולימריזציה

חיסול
 טינזפארין של נתרןkg IU/175  אוIU 4,500  שלSC  מתן לאחר החיים מחצית זמן, בריאים במתנדבים

כ הוא טינזפארין נתרןIU 4,500  שלIV  מתן לאחר הפינוי-Xa. אנטי פעילות סמך על שעות-3-4 כ הוא
 יומי פעם מינון עם הצטברה לאXa Anti- פעילות. כלייתית היא העיקרית החיסול דרך. לשעה ליטר-1.7
2.) וטבלה1  איור ראה(. בריאים מתנדבים אצל ימים חמישה במשךkg IU/175  של

מיוחדות אוכלוסיות

אוכלוסייה של פרמקוקינטיקה
ב כטיפול) גוף משקלkg IU/(175  ביום פעם נתרןtinzaparin SC  שקיבלו חולים-180 מכXa Anti- ריכוזי
DVT-שקיבלו אלקטיבי ירך מפרק החלפת ניתוח שעברו חולים-240 וכ פרוקסימלי  tinzaparin SCנתרן 
 מצביעות התוצאות. אוכלוסייה של פרמקוקינטיות שיטות ידי על נותחו) משקל גוףkg IU/(~65  ביום פעם

אנטי פעילות על בהתבסס טינזפארין של נתרן פינוי את משמעותי באופן משנים לא ומין גיל שלא כך על
Xa-)כליות תפקוד עם בחולים טינזפארין נתרן בפינוי ירידה נצפתה, זאת עם).כללי, זהירות אמצעיראה 

 חשוב גורם גם הוא המשקל ).כליות ליקוי,מיוחדות אוכלוסיותראה() מחושב מופחת קריאטינין פינוי( לקוי
( משקל מותאם מינון על יתבססINNOHEP  שטיפול להמלצה בהתאם, טינזפארין נתרן פינוי של לניבוי

).וניהול מינוןראה

כליות ליקוי
אוכלוסייה של פרמקוקינטיקה

(PK)  אוכלוסייה של פרמקוקינטי ניתוחDVT,  עבורkg(- IU sodium )175 tinzaparin/ב שטופלו בחולים
 משוואת ידי על שחושב קריאטינין לפינוי קשור-Xa אנטי פעילות על מבוססtinzaparin  נתרן שפינוי קבע

Gault .Cockroftבניתוח  PKמ(30-50  בינוניות כליות בהפרעות טינזפארין נתרן בפינוי ירידה נצפתה, זה"
 של נתרן בפינוי24%  של ירידה הראו חמור כליות ליקוי עם מטופלים). דקה/ל"מ(<30  וחמורות) דקה/ל

).דקה/ל"מ80  מעל( תקין כליות תפקוד עם לחולים ביחס טינזפארין

המודיאליזה לימודי
 בהתאם-28%, ב הופחתXa  אנטי פינוי, המודיאליזה שעברו כרונית כליות ספיקת אי חולי12  של במחקר

באחר. האוכלוסייה של-PK ה מניתוחי להערכות



75  של בודדתIV  מנה לאחר-Xa אנטי פעילות של המחצית זמן, המודיאליזה שעברו מטופלים6  של מחקר
/IU1.6  לעומת(5.2  בריאים מתנדבים של לזה ביחס הוארך לדיאליזה מחוץ ביום טינזפארין נתרן של ג"ק

).שעות

, למוות הסיכון את להגביר  עשוי ,)UFH(ראה( כליות ספיקת אי עם קשישים לחולים ניתן כאשר
).זהירות אמצעי ואזהרות®INNOHEP מפורק לא להפרין בהשוואה

כבד ספיקת
tinzaparin  נתרן של הפרמקודינמיקה או הפרמקוקינטיקה את העריך לא פרוספקטיבי מחקר אף

 מולקולרי במשקל הפרינים לסילוק עיקרי מסלול אינו הכבדי הנתיב, זאת עם. כבד לקויות עם בחולים
).דימום, אזהרותראה( נמוך

קשיש
ב טיפול לאחר מתו חולים יותר, כליות ספיקת אי עם קשישים חולים של מבוקר קליני במחקר

,®INNOHEP-עם טיפול שקיבלו לחולים בהשוואה  UFH)זהירות אמצעיואזהרות ראה.(

. מבוגרים בחולים מופחת להיות עשוי טינזפארין נתרן סילוק, הגיל עם יורד הכליות שתפקוד מאחר
 ממוצע גוף משקל; שנים5.9 ± 87.0 בן; נשים24 , גברים[6  קשישים חולים30  של פרוספקטיבי במחקר

kg- IU 175 sodium/ב שטופלו20-72)]  טווח( דקה/ל"מ15.3 40.6± קריאטינין פינוי; ג"ק14.6 62.7±
tinzaparinשל הצטברות הייתה לא, חריף ורידי תרומבואמבוליזם עבור ימים עשרה במשך ביום פעם 

-Xa.אנטי פעילות שיא רמות על בהתבסס-Xa אנטי פעילות

הׁשַמנָהָ
 מתאים משקל מבוסס מינון, האוכלוסייה שלPK  וניתוחי פרוספקטיבי קליני מחקר תוצאות על בהתבסס

 אינםXa  נוגדת פעילות על המבוססיםPK Sodium Tinzaparin  של פרמטרים. שמנים/כבדים לחולים
ב משקל בסיס על מינון מקבל טינזפארין נתרן כאשר(BMI)  הגוף מסת ובאינדקס הגוף במשקל תלויים

175-/kg IU75  או/kg .IU26-61 ; ג"ק165  עד(101  שמנים/כבדים נבדקים של פרוספקטיבי במחקר BMI
 במינון נתונים. תקין במשקל מתנדבים במחקרי לאלו דומים היוXa  נגד פעילות זמן פרופילי), 2ר"מ/ג"ק

175/kg IUעם בחולים מוגבל הקליני הניסיון2.  באיור מוצגים BMI

.2ר"מ/ג"ק40 >



2 איור
Tinzaparin  נתרןkg IU/175  של יחידSC  מתן לאחרAntiXa  פעילות של תקן וסטיית ממוצע

תקין במשקל ומתנדבים שמנים לנבדקים

1.25
(N=30) רגיל משקל

(N=35) כבד משקל1.00

0.75

0.50

0.25

0.00
01020

)שעה( זמן
30

הרֵיָֹון
 ממצא, פרוספקטיבי, זה פתוח במחקר. שליש בכל בהריון חולות-54 ב נחקרהINNOHEP-  של הנטייה

 בשבועותXa  נגד שעות24  של דומות עקומות היוkg IU/175  שלINNOHEP-  במינון שטופלו לאלו, מינון
28 (n=17)36 ו- (n=20)175  של המינון. להריון/kg IUאנטי לרמת הביא Xa-4 1.0  עד0.3  של ממוצעת

/mL IUאנטי רמות. המתן לאחר שעות Xa-שההריון שככל כך על מצביעות המינון לאחר שעות4  ממוצעות 
 על לא או מועטה השפעה יש להריון-Xa. האנטי ברמות קלינית משמעותית ירידה אין מתקדם

.)וניהול מינוןלרִאְֹות(. להריון מינון בהתאמת צורך ואיןINNOHEP-  של הפרמקוקינטיקה



קליניים מחקרים

(PE) ריאתי תסחיף בלי או עם(DVT)  חריפה עמוקה ורידים בפקקת טיפול

ב מחולק לא להפרין) טינזפארין נתרן הזרקת(INNOHEP-  הושווה, סמיות כפול, רב-מרכזי, אקראי בניסוי
 תסחיף היה שנרשמו מהחולים אחוזים לשישה. פרוקסימלי, סימפטומטיDVT  עם מאושפזים חולים-435

 מטופלי של הגילאים. יותר גדולה או מגזרית ריאות בסריקת פגם ידי על שאושר סימפטומטי ריאתי
. שחורים-8% ו לבנים היו88% , גברים היו55% ), שנים17 61± ממוצע( שנים-92 ל19  בין נעו המחקר

 ואחריוIV  פלסבו ובולוס) ג"קIU/(175  גוף למשקל בהתאם ביום פעםSC INNOHEP- קיבלו מטופלים
IV  עירוי ואחריוIU) (5,000  ראשוניתIV  בולוס כמנת מחולק לא הפרין או, מתמשךIV  פלסבו עירוי

) הבקרה ערך פעמים2.5  עד(aPTT- 1.5 ל בהתאם מותאם הקצב עם הפרין. לא-פרקציונלי של מתמשך
 דרך וורפרין נתרן גם קיבלו הטיפול קבוצות ושתי, ימים-6 כ נמשך הטיפול. ביום פעםSC  פלצבו וזריקת

3.0. עד2.0  שלINR  ליעד טיטרציה שעברו מינונים עם90  ליום שנמשך2  מיום החל הפה

 היה לאINNOHEP  עםPE]  אוDVT] Recurrent  יום90  של(TE)  המצטבר הטרומבואמבולי שיעור
3. בטבלה מוצגים הנתונים. מפורק לא הפרין עם מהשיעור משמעותי באופן שונה

3 שולחן
חריפים עמוקים ורידים בפקקת בטיפול ביום פעםINNOHEP  של היעילות

מׁשִטרָמינון
1הפרין

5,000IU  של בולוס
מותאםaPTT  ואז

רציף עירוי
IV

(%n )

INNOHEP-1סִימןָ

/kg IU175
ביום פעם

SC
(%n )

חריף-DVT ב טיפול

(100%)219(100%)2216באוכלוסייה לטפל כוונה
יום90  לאחר מטופל תוצאת

4(6.8%)415(2.8%)6אירועיםTE3 הכל סך

DVTs3(1.4%)9(4.1%)
PEs3(1.4%)6(2.7%)

לאחר שעות24-48  תוך החלsodium- warfarin ב גם טופלו החולים 1
.סטנדרטי בהפרין טיפול או טינזפארין נתרן

.פעילה מחקר תרופת של אחת מנה לפחות שקיבלו באקראי החולים כל 2
3  PE(.או/ו )DVTתרומבואמבוליים  אירועים  =TE
היה4.0%( TE  )אירועי שיעור של הכולל ההפרש עבור(CI) 95%  של הסמך רווח 4

,0.07%.8.07%



 של(CI)  הסמך רווח). חולים(21 9.6%  הפרין ועם) חולים(10 4.6%  הייתהINNOHEP-  עם התמותה
9.76%.0.16%,  היה התמותה להפרש95%

 חולים עבור ראשוני כטיפול מנותק לא להפריןINNOHEP-  הושווה, פתוח, רב-מרכזי אקראי קליני בניסוי
 של הפרעה או אמבולקטומי כריתת, תרומבוליטי לטיפול זקוקים שאינם סימפטומטיPE  עם מאושפזים

 או/ו תרומבואמבוליים לאירועי דופן יוצאת בצורה גבוה סיכון נשאו הם אם נכללו לא חולים. הנבוב הווריד
 המחקר כשירות קביעת לפניDVT.  תועדו422 , שטופלו החולים608  מתוך. אחרים סיבוכים או דימומים
 טיפוליים במינונים מפורק לא הפרין קיבלו מהחולים78% ; מפורק לא הפרין לקבל הורשו חולים, ואקראי

, אקראי ביצוע לאחר. שעות24  מעל טיפוליים במינונים הפרין קיבלו נוספים-4% ו, שעות24  עד
-INNOHEPניתנה  SC175 , ביום פעם/kg IUכבולוס הפרין; גוף משקל  IV50  ראשוני)/kg (IUעירוי ואחריו 

IVל בהתאם מותאם הקצב עם מתמשך aPTT-)כ נמשך הטיפול, הקבוצות בשתי). הבקרה מערך3  עד2  פי
90. ליום עד שנמשך הראשונים הימים-3 ב החל הפה דרך קרישה נוגד טיפול גם קיבלו החולים כל. ימים-8

 הטיפול קבוצות שתי בין הבדל נצפה לא. הטיפול קבוצות בשתי נדירים היו טרומבואמבוליים אירועים
.טרומבואמבוליים אירועים של הישנות שכיחות לגבי

ושימוש אינדיקציות

 חריפים סימפטומטיים עמוקים ורידים בפקקת לטיפול מיועדת-INNOHEP  מאושפזים בחולים נקבעו.
-INNOHEP של והיעילות הבטיחות. וורפרין נתרן עם בשילוב ניתנת כאשר ריאתי תסחיף בלי או עם

נגד התוויות

 ידי על הנגרמת טרומבוציטופניה) של היסטוריה או( עם בחולים, עיקרי פעיל דימום עם בחולים אסור.
-INNOHEP טינזפארין לנתרן יתר רגישות עם בחולים או, הפרין

 עם חזיר מוצרי או אלכוהול בנזיל, סולפיטים, להפרין ידועה יתר רגישות עם בחולים לטפל אין
.-INNOHEP

אזהרות

-INNOHEP ורידי תוך או שרירי תוך למתן מיועד אינו.

 במשקל אחרים הפרינים או הפרין עם) ליחידה יחידה( להחלפה-INNOHEP- ב להשתמש ניתן לא
ו-Xa אנטי פעילויות, המולקולרי המשקל חלוקת, הייצור בתהליך שונים שהם מכיוון נמוך מולקולרי

,IIa-משלה שימוש הוראות יש הללו מהתרופות אחת לכל. ומינון יחידות.



 הפרין ידי על הנגרמת טרומבוציטופניה של היסטוריה עם בחולים-INNOHEP- ב להשתמש אין
).נגד התוויות ראה(

 ספיקת אי עם קשישים לחולים ניתן כאשר.:כליות ספיקת אי עם קשישים בחולים למוות מוגבר סיכון
®INNOHEP ל בהשוואה, למוות הסיכון את להגביר עשוי ,UFH-כליות

 ראשוני בטיפול-)N=268( UFH וN=269) ; ביום פעםINNOHEP/kg) IU 175®  בין השווה קליני מחקר
, כלומר( כליות ספיקת אי עם קשישים בחולים(PE)  ריאתי תסחיף או/ו(DVT)  עמוקים ורידים בפקקת

 פינוי עם ומעלה75  בני מטופלים או דקה/ל"מ30  ≤ של מוערך קריאטינין פינוי עם ומעלה70  בני מטופלים
 והטיפול1-3  מהימים החל במקביל ניתנו הפה דרך קרישה נוגדי). דקה/ל"מ60  ≤ של מוערך קריאטינין

; רצופים ביומיים2-3  בין היה(INR)  המנורמל הבינלאומי שהיחס עד ימים חמישה לפחות נמשך במחקר
. הטיפול תחילת לאחר יום90  עד במעקב היו והמטופלים לבד הפה דרך קרישה נוגדי המשיכו מכן לאחר

-INNOHEP®.ב שטופלו בחולים-11.2% ו-UFH ב שטופלו בחולים6.3%  היו הכוללים התמותה שיעורי

 אירוע לשקול יש. לצמיתות נכות או למוות כגורם דווח מסוימים במקרים דימוםINNOHEP-.-:דם שטף
 דימום מתרחש אם. דם לחץ או המוגלובין, בהמטוקריט מוסברת בלתי נפילה בנוכחות ברצינות דימומי

 רבה בזהירות להשתמש יש, אחרים קרישה נוגדי כמוINNOHEP  .-ב הטיפול את להפסיק יש, חמור
 הפרעות; מבוקר בלתי חמור דם לחץ יתר; חיידקי אנדוקרדיטיס כגון, לדימום מוגבר סיכון עם במצבים

 של פעילה ואנגיודיספלסטית כיבית מחלה; ועמילואידוזיס כבד ספיקת   אי כולל נרכשות או מולדות דימום
 המטופלים בחולים או, עיניים או שדרה עמוד, מוח ניתוח לאחר קצר זמן; דימומי שבץ; העיכול מערכת

 ,-עם הטיפול במהלך בגוף איבר או רקמה בכל להתרחש יכול דימום. דם טסיות מעכבי עם במקביל
INNOHEP

 הפרינואידים או בהפרינים שימוש עם להתרחש יכולות האפידורליות או השדרה בעמוד המטומות
 לגרום שעלולים השדרה בעמוד ניקור או אפידורלית/ספינאלית והרדמה נמוך מולקולרי במשקל
 לאחר אפידורליים בצנתרים בשימוש יותר גבוה אלו לאירועים הסיכון. קבוע או טווח ארוך לשיתוק

 בתיבת ראה(NSAIDs  כגון דם דימום על המשפיעות נוספות בתרופות מקביל בשימוש או ניתוח
).תרופתיות אינטראקציות, זהירות ואמצעי אזהרה

INNOHEP-. מתן עם להתרחש יכולה טרומבוציטופניה:טרומבוציטופניה

,3מ"מ150,000/≥ בסיס ערך אם3מ"מ<100,000/ טסיות ספירת( טרומבוציטופניה, קליניים במחקרים
INNOHEP-;  שקיבלו מהחולים-1% ב זוהה) mm3<150,000/ הבסיס קו אם50%  של ירידה≥

-0.13%.ב התרחש) 3מ"מ-50,000/מ נמוכה טסיות ספירת( חמורה טרומבוציטופניה

 יש, mm3-100,000/ל מתחת יורדת הטסיות ספירת אם. רמה בכל תרומבוציטופניה אחר מקרוב לעקוב יש
 בפרקטיקה גם נצפו מפושטת פקקת עם טרומבוציטופניה של מקרים-INNOHEP-. ב השימוש את להפסיק
היו הללו מהמקרים חלק. טינזפארין נתרן כולל, נמוך מולקולרי במשקל והפרינים, הפרינים עם הקלינית



.למוות והביאו, בגפיים איסכמיה או משני איברים תפקוד אי עם איברים אוטם ידי על מסובך

 תסמינים כולל אלרגיות לתגובות לגרום שעלול סולפיט, מטביסולפיט נתרן מכיל.:יתר רגישות
 של הכוללת השכיחות. מסוימים רגישים אנשים אצל חיים מסכנות אסתמטיות ואפיזודות אנפילקטיים

 שכיחה לסולפיט רגישות. נמוכה כנראה היא אך, ידועה אינה הכללית באוכלוסייה לסולפיט רגישות
-INNOHEP אסטמטיים שאינם אנשים אצל מאשר אסטמטיים אנשים אצל יותר

 נדרשה מסוימים במקרים. נדיר כאירוע שיווק לאחר ממעקב דווח פריאפיזם:פריאפיזם
.כירורגית התערבות

 בקבוקון-INNOHEP-לרִאְֹות(. ברור צורך יש אם רק הרות בנשים בזהירות אלכוהול בנזיל עם שמר:שונות
 משמר כחומר בנזיל אלכוהול המכילות תרופות מתן. משמר כחומר בנזיל אלכוהול מכיל מינונים מרובה

 להשתמש יש, השליה את לחצות עלול אלכוהול שבנזיל מכיוון". התנשפות תסמונת"ל נקשר פגים לילודים
).הריון, זהירות אמצעי-INNOHEP ב

זהירות אמצעי

.אחרות חליטות או זריקות עםINNOHEP-  את לערבב אין:כללי

 או, מבוקר בלתי עורקי דם לחץ יתר, מדממת דיאתזה עם בחולים בזהירות-INNOHEP- ב להשתמש יש
.ודימום סוכרתית רטינופתיה, העיכול במערכת אחרונים כיבים של היסטוריה

 ספיקת אי עם וחולים מבוגרים חולים, הכלייתי בתפקוד לגיל הקשורים הצפויים לשינויים בהתאם
 בזהירות-INNOHEP- ב להשתמש יש. טינזפארין נתרן של מופחת סילוק להראות עשויים כליות

).מיוחדות אוכלוסיות,קלינית פרמקולוגיהואזהרותראה( אלה בחולים

 ובדיקות, המוגלובין או והמטוקריט דם טסיות ספירת כולל, תקופתית מלאה דם ספירת:מעבדה בדיקות
 בדיקות, המומלצים במינונים ניתנים כאשר-INNOHEP-. ב הטיפול במהלך מומלצות סמוי לדם צואה

 רגישים לא מדדים הן(aPTT)  חלקי טרומבופלסטין וזמן(PT)  פרוטרומבין זמן כגון שגרתיות קרישה נוגדות
.לניטור מתאימות אינן, ולכןINNOHEP,  לפעילות יחסית

 בחולים בזהירות-INNOHEP- ב להשתמש יש, לדימום המוגבר הסיכון בגלל:תרופתיות אינטראקציות
, סולפינפירזון, דיפירידמול, סליצילטים, למשל( דם טסיות מעכבי, הפה דרך קרישה נוגדי המקבלים

 טיפול אם. וטרומבוליטיקה-clopidogrel), וticlopidine , טרומתמין קטורולק כוללNSAIDs , דקסטרן
).מעבדה בדיקות, זהירות אמצעיראה( אלה חולים של צמוד ומעבדתי קליני ניטור מומלץ, חיוני משותף

מעבדה בדיקות של אינטראקציות
 אספרטאט של האמינוטרנספראז ברמות אסימפטומטיות הפיכות עליות:בסרום בטרנסמינאזות עלייה

(AST ]SGOT[)ואלנין  (ALT ]SGPT[)ב טיפול במהלך בחולים התרחשו -INNOHEP-)שליליות תגובותראה ,
סרום עליות



 בהפרין שטופלו ובמתנדבים בחולים גם נצפו הטרנסמינאזות ברמות דומות עליות).אמינוטרנספראזות
.נמוך מולקולרי במשקל אחרים והפרינים

 ותסחיף כבד מחלת, הלב שריר אוטם של המבדלת באבחנה חשובותaminotransferase  שקביעות כיוון
INNOHEP-. כמו תרופות ידי על להיגרם שעלולות עליות בזהירות לפרש יש, ריאתי

 את להעריך כדי חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים בוצעו לא:בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
.טינזפארין נתרן של הקרצינוגני הפוטנציאל

AMS), בדיקת( חיידקים תאי של מוטציה בדיקתּבמַבַחנֵהָ-ב גנוטוקסי פוטנציאל הציג לאTinzaparin  נתרן
 של כרומוזומלית סטייה בדיקת ּבמַבַחנֵהָ,סיני אוגר של השחלה תא של קדימה מוטציה בדיקתּבמַבַחנֵהָ

kg/1800  עד שלSC  במינוניTinzaparin  נתרן. עכבר מיקרו-גרעין בדיקתvivoin ו, אנושיים לימפוציטים
/IUכל נמצאה לא) הגוף פנים שטח על בהתבסס לאדם המומלץ המרבי מהמינון2  כפי( בחולדות יום 

.הרבייה וביצועי הפוריות על השפעה

הרֵיָֹון
B: קטגוריה:הרֵיָֹון
 לחשיפה קשר ללא אחרות שליליות תוצאות או אובדן, מולדים למומים רקע סיכון יש ההריונות לכל

 הסיכון את להגבירINNOHEP-  של הפוטנציאל את מתאר להלן לעובר הסיכון סיכום. לתרופות
.הרקע לסיכון מעל התפתחותיות להפרעות

עוברי סיכון סיכום
 עדות מראה ואינו, חיים ובבעלי אדם בבני מחקרים על בהתבסס, השליה את חוצה אינו.

 להפרעות הסיכון את להגביר צפוי אינו-INNOHEP . לעובר רעילות או טרטוגניות להשפעות
-INNOHEP התפתחותיות

קליניים שיקולים
 מחלה עם נשים עבור יותר גבוה אפילו שהוא לתרומבואמבוליזם מוגבר סיכון מעניק לבדו הריון

.קודם הריון במהלך סיבוכים של והיסטוריה גבוה בסיכון מסוימים הריון מצבי, קיימת תרומבואמבולית

 נשים. לדימום בסיכון נמצאים, בהריון נשים כולל, טינזפארין כגון קרישה נוגדי המקבלים החולים כל
. מוגזם קרישה נוגד או לדימום עדות לאיתור קפדני במעקב להיות צריכות טינזפארין המקבלות הרות

 על בהריון נשים ליידע יש. העובר או/ו האם של למוות להוביל ועלול אתר בכל להתרחש יכול דימום
 לשקול ספציפית להתייחס יש. ההריון במהלך טינזפארין ניתנת אם ולאם לעובר הפוטנציאלית הסכנה
.מתקרבת הלידה כאשר יותר קצר בסוכן שימוש

נתונים

 קרישה נוגד הדורשים מצבים עם להריון להיכנס מתכננות או בהריון נשים54 -  אנושיים נתונים
,קלינית פרמקולוגיהלרִאְֹות(. הריון מינון למציאת ופתוח פרוספקטיבי במחקרINNOHEP-  קיבלו

 לפני כבר החל כשהמינון, יוםkg/IU/175  עד50  קיבלו המטופלים.)הרֵיָֹון,מיוחדות אוכלוסיות
). ימים159  חציון( ימים-463 ל3  בין נע החשיפה משך. להריון32  בשבוע כמו מאוחר או ההתעברות

היו, הריונות-55 מ



-6% כ-30. ו17  בשבוע רחמיים תוך מוות מקרי-2 ו הראשון בשליש הפלות3 , חי לידות50
.עוברית מצוקה ידי על מסובכים היו מההריונות

 סיבה של קשר נקבע לא. משמעותי נרתיקי דימום חווINNOHEP-  שקיבלו ההרות מהנשים-10% כ
.לעיל לתצפיות ותוצאה

2  כפי( יוםkg/IU/1800  עדSC  של במינונים בחולדות בוצעו טרטוגניות מחקרים-  חיים בעלי נתוני
1900  עדSC  של במינונים ובארנבות) הגוף פנים שטח על בהתבסס לאדם המומלץ המרבי מהמינון

/kg/IUעדות גילו ולא) הגוף פנים שטח על בהתבסס לאדם המומלץ המרבי מהמינון4  פי בערך( יום 
 ומבוקרים נאותים מחקרים אין, זאת עם. טינזפארין נתרן עקב בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה
 יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי מכיוון. בהריון בנשים

.השליה את חוצה אינוINNOHEP- . ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך זו בתרופה להשתמש

- (99  בנזיל אלכוהול של גדולות כמויות ניתנו כאשר פגים אצל התרחשו" התנשפות תסמונת" של מקרים
 של ג"מ(10  בנזיל אלכוהול של ג"מ20  מכילINNOHEP  של ל"מ2  של הבקבוקון). יום/ג"ק/ג"מ404

 אם או, ההריון במהלך-INNOHEP- ב שימוש נעשה אם).שונות, אזהרותראה() ל"למ בנזיל אלכוהול
.לעובר פוטנציאליות סכנות לגבי המטופלת את ליידע יש, זו תרופה נטילת בזמן להריון נכנסת המטופלת

 רמות נמצאו, מניקות לחולדות עורי תת באופן ניתן טינזפארין נתרן שבהם במחקרים:מניקות אמהות
 מכיוון. אם בחלב מופרש טינזפארין נתרן אם ידוע לא. אם בחלב טינזפארין נתרן של מאוד נמוכות

.מניקות לנשים ניתנתINNOHEP-  כאשר זהירות משנה לנקוט יש, אם בחלב מופרשות רבות שתרופות

.הוכחו לא ילדים בחולים טינזפארין נתרן של ויעילות בטיחות:בילדים שימוש

 את להגביר עשוי ,UFH-ראה( כליות ספיקת אי עם קשישים לחולים ניתן כאשר:גריאטרי שימוש
).זהירות אמצעי ואזהרות®INNOHEP ל בהשוואה, למוות הסיכון

65  בני היו מהחולים58% , בסעיף קליניים מחקריםב המתוארים-DVT ב לטיפול הקליניים במחקרים
 או בבטיחות משמעותיים כלליים הבדלים נצפו לא, אלו במחקרים. ומעלה75  בני היו-29% ו ומעלה

.יותר צעירים לנבדקים אלו נבדקים בין ביעילות

שליליות תגובות

 עם); טינזפארין נתרן הזרקת(-INNOHEP-ל הקשור ביותר השכיח הלוואי אירוע הוא דימום: מדְמַםֵ
 מלווה דימום כללה גדול דימום של ההגדרה, קליניים בניסויים. נמוכה גדול דימום של השכיחות, זאת

או, דם מוצרי של יותר או יחידות2  של עירוי המצריך, בהמוגלובין ל"ד/גרם2 ≥ של בירידה



4. בטבלה מובאים הנתונים. ראשי תותב מפרק לתוך או רטרופריטונאלי, גולגולתי תוך שהיה דימום

4 טבלה
ריאתי תסחיף בלי או עם חריפים עמוקים ורידים בפקקת בטיפול1גדולים דימום אירועי

1טיפול קבוצתסִימןָ

חריף-DVT ב טיפול
PE בלי או עם

INNOHEP-
N=519

%

הפרין
N=524

%
20.832.73גדולים דימום אירועי

1 IU5,000  של מפוצל לא הפרין של ראשוני IVבולוס SC. ביום פעם /kg IU 175INNOHEP-
 ואחריוkg IU/50  של ראשוניIV  בולוס או2.5  עד1.5  של-aPTT ל המותאם מתמשךIV  עירוי ואחריו

 וכל, ימים8  עד-6 כ נמשך הטיפול הקבוצות בכל3.0.  עד2.0  של-aPTT ל המותאם מתמשךIV  עירוי
.הראשונים הימים3  עד ביומיים החל פומי קרישה נוגד טיפול קיבלו החולים

, דם מוצרי של יותר או יחידות2  של עירוי המצריך, בהמוגלובין ל"ד/גרם2 ≥ של בירידה מלווה דימום
.ראשי תותב מפרק לתוך או רטרופריטונאלי, גולגולתי תוך שהיה דימום או

3.47%.0.33%,  היה(1.9%)  הגדול הדימום אירועי בשיעורי ההבדל על95%  של-CI ה

2

3

 ישתנו והחומרה התסמינים, הסימנים. איבר או רקמה מכל קטלני לא או קטלני דימום להתרחש יכול
לשיתוק, מוגבלים לא אך, כמו להופיע עשויים דימומיים סיבוכים. הדימום היקף או ומידת למיקום בהתאם

; ;paresthesiaנשימה, נשימה קוצר; סחְרַחֹורתֶ; אחרים כאבים או שרירים, מפרקים, בטן, חזה, ראש כאבי 
 דימום של אפשרות לשקול יש, לכן. תרדמת או הלם, דם לחץ יתר; חּולׁשהָ; נפְִיחּות; בליעה או קשה

דימום, אזהרות ראה( ברורה אבחנה על מעידות שאינן תלונות עם קרישה נוגד חולה כל של מצבו בהערכת
.(

-INNOHEP-. ב שטופלו מהחולים-1% ב טרומבוציטופניה זוהתה קליניים במחקרים: טרומבוציטופניה
, אזהרותראה(-0.13% ב התרחש) 3מ"מ<50,000/ טסיות ספירת( חמורה טרומבוציטופניה
).טרומבוציטופניה

 אספרטאט של האמינוטרנספראז ברמות אסימפטומטיות עליות: בסרום אמינוטרנספראזות של עליות
(AST ]SGOT[)אלנין או/ו  (ALT ]SGPT[)הייחוס טווח של נורמה של העליון מהגבול3  מפי הגבוהות 

 טינזפארין נתרן המקבלים חולים של, בהתאמה-ALT, וAST  עבור-13% ו8.8%  עד דווחו המעבדתי
 שטופלו בריאים ובמתנדבים בחולים גם נצפו האמינוטרנספראז ברמות דומות עליות-DVT. ב לטיפול
 קשורות רחוקות ולעתים הפיכות הן כאלה עליות. נמוך מולקולרי במשקל אחרים והפרינים בהפרין
).מעבדה בדיקות, זהירות אמצעיראה( בבילירובין לעלייה

INNOHEP-.  שלSC  הזרקת בעקבות עשויים ואכימוזה המטומה, כאב, קל מקומי גירוי: מקומיות תגובות
-INNOHEP-.ב שטופלו מהחולים-16% בכ דווחה ההזרקה באתר המטומה



ב שימוש עם בקשר להתרחש עלולות אנפילקטאיות/אנפילקטיות תגובות: יתר רגישות
INNOHEP-)אזהרותונגד התוויותראה.(

 עם קליניים בניסויים1% ≥ של בתדירות שדווחו הפרין אוINNOHEP-  עם לוואי תופעות: שליליים אירועים
5. בטבלה מסופקיםPE,  בלי או עם פרוקסימלי-DVT ב טיפול שעוברים חולים

5 טבלה
 על מחקרים בלי או עם חריפים עמוקים ורידים בפקקת בטיפול1% ≥ב המתרחשים שליליים אירועים
ריאתי תסחיף

1טיפול קבוצת

INNOHEP-
N=519

(%n )

הפרין
N=524

(%n )
שליליים אירועים

(3.4%)18(3.7%)19שתן בדרכי דלקת
(2.3%)12(2.3%)12ריאתי תסחיף

(1.5%)8(2.3%)12בחזה כאב
(1.3%)7(1.9%)10אפיסטקסיס

(1.7%)9(1.7%)9ראֹׁש ּכאְבֵ
(1.9%)10(1.7%)9בחילה
NOS8(1.5%)23(4.4%) דימום

(0.4%)2(1.5%)8גב כאב
(2.1%)11(1.5%)8חום
(1.3%)7(1.5%)8ּכאְבֵ

(1.7%)9(1.3%)7עצירות
(1.5%)8(1.2%)6פריחה

(1.7%)9(1.2%)6נׁשְִימהָ קֹוצרֶ
(1.5%)8(1.0%)5הקֲָאָה

(1.1%)6(1.0%)5המטוריה
(1.1%)6(0.8%)4בטן כאבי

(1.3%)7(0.6%)3ׁשלִׁשּול
(1.3%)07אנֲמִֶיהָ

NOS=  אחרת צוין לא
1  IU5,000  של מפוצל לא הפרין של ראשוני IVבולוס SC. ביום פעם /kg IU 175INNOHEP-

 ואחריוkg IU/50  של ראשוניIV  בולוס או2.5  עד1.5  של-aPTT ל המותאם מתמשךIV  עירוי ואחריו
 וכל, ימים8  עד-6 כ נמשך הטיפול הקבוצות בכל3.0.  עד2.0  של-aPTT ל המותאם מתמשךIV  עירוי

.הראשונים הימים3  עד ביומיים החל פומי קרישה נוגד טיפול קיבלו החולים

≥של בתדירות שדווחו אחרות לוואי תופעות: מתמשכים או שהושלמו בניסויים אחרים שליליים אירועים
 לפי רשומים מתמשכים או שהושלמו קליניים בניסוייםINNOHEP-  שקיבלו חולים4,000  מתוך1%

:הגוף מערכת

.מסווגת לא תגובה, ההזרקה באתר המטומה:בכללותו הגוף



 .דם לחץ יתר, דם לחץ יתר:כללי, דם וכלי לב הפרעות

 .סחְרַחֹורתֶ:והפריפרית המרכזית העצבים במערכת הפרעות

 .דיספפסיה), שצוין  אחרת לא( העיכול במערכת הפרעות, גזים:העיכול במערכת הפרעות

 .טכיקרדיה:לב וקצב דופק הפרעות

 .פקטוריס אנגינה:ושסתום פריקרדיאלי, אנדו, מיאו

 .טרומבוציטופניה, המטומה:וקרישה דימום, דם טסיות הפרעות

 .בלבול, שינה נדודי:פסיכיאטריות הפרעות

 .אנֲמִֶיהָ:אדומים דם בתאי הפרעות

 .זיהום, לקוי ריפוי:התנגדות במנגנון הפרעות

 .הנשימה בדרכי הפרעה, ריאות דלקת:הנשימה במערכת הפרעות

 .הפרעה  עור, שורית התפרצות, גרד, אדמומית פריחה:ונספחים עור הפרעות

 .דיסוריה, שתן אצירת:השתן במערכת הפרעות

 thrombophlebitis עמוקthrombophlebitis , עמוק רגל.):לבביים חוץ( דם כלי הפרעות

-7, ו6  בטבלאות הכלולים  השיווק שלאחר מניסיון או קליניים בניסויים שדווחו חמורות לוואי תופעות
 :בהתאמה



6 טבלה
קליניים בניסויים-INNOHEP- ל הקשורים חמורים לוואי אירועי

חמור לוואי אירועקטגוריה
הטבעת פי דימוםלדימום קשור

 גולגולתי תוך/מוחי דימום
אפיסטקסיס

 העיכול במערכת דימום
Hemarthrosis

המטמזיס
המטוריה

hemopericardium
NOS דימום
 ההזרקה באתר דימום
מלנה

ַארגמְנֶתֶ
נרתיקי דימום בטני תוך/רטרופריטוניאלי דימום

הפצע של המטומה
פקטוריס אנגינהאיברים של לקוי תפקוד

לב קצב הפרעת
תלותית בצקת
 כלילית פקקת/הלב שריר אוטם

תרומבואמבוליזם
מולדת אנומליהיילוד/עובר

עוברי מוות
עוברית מצוקה

שורית התפרצותעורית
אריתמטית פריחה
מקולופפולרית פריחה

בעור נמק
גרנולוציטופניההמטולוגי

טרומבוציטופניה
אלרגית תגובהאלרגיות תגובות
צלוליטיסההזרקה באתר תגובה

ניאופלזמהניאופלסטי



7 טבלה
SurveillancePostMarketing - מ-INNOHEP- ל הקשורים אחרים חמורים חריגים אירועים

חמור לוואי אירועקטגוריה
כולסטטית כבד דלקתאיברים של לקוי תפקוד

 איסכמיה הכבד באנזימי עלייה
היקפית

פריאפיזם
המטומהלדימום קשור

המופטיזיס
עיני דימום
רקטלי דימום

אפידרמיס נמקעוריות תגובות
איסכמי נמק

 ונסון'סטיבנס-ג תסמונת
אורטיקריה

אגרנולוציטוזיסהמטולוגי
פנציטופניה

טרומבוציטמיה
מּורסְהָההזרקה באתר תגובות

נמֶקֶ
אלרגית פורפורהאלרגיות תגובות

אנגיואדמה
 של היפוטוניה הקרקפת שליילוד/עובר

aplasiaCutis  יילודים
חריפה חום תגובתכללי

 ניקור או) שדרה עמוד/אפידורלית הרדמה( עצבית בהרדמה משתמשים כאשר: שוטף בטיחות מעקב
 הפרינואידים או הפרינים עם קרישה למניעת מתוכננת או קרישה מניעת עם מטופלים, השדרה בעמוד

 המטומה או אפידורל לפתח בסיכון נמצאים תרומבואמבוליים סיבוכים למניעת נמוך מולקולרי במשקל
).אזהרה בארגזראה( קבוע או מועד שיתוק. השדרה עמוד של ארוכה

 עם השדרה עמוד ניקור או עצבית הרדמה עם בשילוב השדרה בעמוד אפידורלית המטומה על דווח
.®INNOHEP

 שלא אחד בחולה לפחות דווחה טיפולי במינוןINNOHEP-  עם השדרה בעמוד אפידורלית המטומה
.השדרה בעמוד ניקור או עצבית הרדמה קיבל



יתר מינון

( דימום לסיבוכי להוביל עלול) טינזפארין נתרן הזרקת(INNOHEP-  של מקרי יתר מינון:טיפול/תסמינים
. לדימום ראשונים סימנים להיות עשויים זפתית צואה או בשתן דם, מהאף דימום).דימום, אזהרותראה

 אחר לעקוב יש, קל דימום של במקרה. גלוי דימום להקדים עשויים פטכיאליים דם שטפי או קלות חבורות
.יותר חמור לדימום הסימנים

 אחת כמנה המוגדר, קליניים בניסויים טינזפארין נתרן של יתר מנת שקיבלו כמי הידועים החולים מבין
 .דימום סיבוך חוו-16% כDVT,  למניעתkg IU/>100  או-DVT ב לטיפולkg IU/200  מעל של יותר או

. המטומה כלל בדרך, בדימום לוו-81% כ, טינזפארין נתרן של סביר יתר מינון על ספונטניים דיווחים מתוך
 הפסקת ידי על לשליטה ניתניםINNOHEP-  קבלת בזמן דימומים סיבוכים להם שיש החולים רוב

,-INNOHEPתאי, למשל( המוסטטיים דם ורכיבי נפח והחלפת, האפשר במידת, המקום על לחץ הפעלת 
.סולפט פרוטמין לתת ניתן, יעיל לא שזה במקרה. הצורך לפי) דם טסיות, טרייה קפואה פלזמה, אדומים דם

 איטיIV  עירוי ידי על1%)  תמיסת( סולפט פרוטמין לתת ניתן, גדולה יתר מנת או רציני דימום של במקרים
"מ0.5  של שני עירוי לתת ניתן. שניתנהINNOHEP-  שלXa  נגדIU 100  כל עבור פרוטמין ג"מ1  של במינון

 העירוי לאחר שעות4  עד2  נמדד-aPTT ה אםINNOHEP-  שלXa  אנטיIU 100  לכל סולפט פרוטמין ג
 שבדרך ממה יותר ממושך להישאר עשוי-aPTT ה, פרוטמין של נוסף מינון עם אפילו. ממושך נשאר הראשון

Xa- פעילות את לחלוטין מנטרל אינו פרוטמין. מפורק לא הפרין להפוך כדי פרוטמין מתן לאחר נמצא כלל
anti sodium tinzaparin)60%).כ מקסימום-

 לתגובות לגרום עלול סולפט פרוטמין מתן. סולפט פרוטמין של יתר ממינון להימנע כדי במיוחד להיזהר יש
 רק אותו לתת יש, סולפט פרוטמין עם קטלניות תגובות שדווחו מכיוון. חמורות ואנפילקטאידיות דם לחץ

Injection, USP Sulfate.Protamine  מוצרי של בסימון עיין נוסף למידע. זמינים החייאה מתקני כאשר

 המומלץ המרבי מהמינון-7 ו10  כפי(kg IU/-7,700 ו-22,000 ב טינזפארין נתרן של בודדותSC  מנות
 של תסמינים. בהתאמה, וחולדות לעכברים קטלניות היו) הגוף פנים שטח על בהתבסס, בהתאמה, לאדם

 הליכה, מוטורית בפעילות ירידה, אנמיה, ההזרקה באתר ודימום המטומה היווצרות כללו חריפה רעילות
.ופטוזיס פילורקציה, יציבה לא

וניהול מינון

 אינם קרישה שפרמטרי מאחרINNOHEP-.  מתן לפני דימום הפרעות לגבי החולים כל את להעריך יש
, זהירות אמצעיראה( קרישה פרמטרי של שגרתי בניטור צורך איןINNOHEP,  פעילות לניטור מתאימים

).מעבדה בדיקות



למבוגרים מינון

, גוף ממשקל ג"קIU-/Xa אנטי175  הואPE  בלי או עם-DVT ב לטיפולINNOHEP-  של המומלץ המינון
 לפחות(INR  וורפרין עם מספק קרישה מנוגד שהחולה ועד לפחות ימים6  למשך ביום פעםSC  ניתנת

1-3  תוך כלל בדרך( מתאים כאשרSodium- Warfarin ב טיפול להתחיל יש). רצופים יומיים במשך2.0
 של הפרמקוקינטיקה על השפעה ללא או מועטה השפעה יש להריוןINNOHEP).  מתחילת ימים

-INNOHEPלהריון מינון בהתאמת צורך ואין.

 והןINNOHEP  הן המקבלים חוליםINR- ,PT/ה על תיאורטי באופן להשפיע עשוי-INNOHEP- ש מכיוון
INNOHEP-. של הבאה המתוכננת המנה לפני ממשINR PT/ לקביעת דם לקבל צריכים וורפרין

 המינון את לחשב צורך ישPE.  בלי או עם-DVT ב לטיפולINNOHEP-  של מינונים מספקת8  טבלה
8. בטבלה מוצגים שאינם המטופל משקלי עבורINNOHEP-  של המתאים

 מבקבוקוני התרופה של הנכון הנפח של משיכה להבטיח כדי כראוי מכויל במזרק להשתמש יש
.INNOHEP



8 טבלה
 סימפטומטי ריאתי תסחיף בלי או עם עמוקים ורידים בפקקת לטיפול משקל מבוסס מינון

INNOHEP-

DVT טיפול

SC/kg IU175  ביום פעם
IU20,000  ל"למ סבלני גוף

פנימה משקל

פאונד

סבלני גוף
פנימה משקל

קילוגרמים מנָהָ
)IU(

כמות
)ל"מ(

68-806,0000.331-36
81-947,0000.3537-42
95-1078,0000.443-48

108-1189,0000.4549-53
119-13110,0000.554-59
132-14411,0000.5560-65
145-15512,0000.666-70
156-16813,0000.6571-76
169-18214,0000.777-82
183-19515,0000.7583-88
196-20616,0000.889-93
207-21917,0000.8594-99
220-23218,0000.9100-105
233-24319,0000.95106-110
244-25620,0001111-116
257-27021,0001.05117-122
271-28322,0001.1123-128
284-29423,0001.15129-133
295-30724,0001.2134-139
308-32025,0001.25140-145
321-33126,0001.3146-150
332-34427,0001.35151-156
345-35828,0001.4157-162

 בפקקת לטיפולSC  מינון ג"לקIU-Xa anti-175 INNOHEP  של) ל"מ( הנפח את לחשב כדי
:עמוקים ורידים

עורית תת) ל"מ( למתן נפח=  ג"ק/ל"מX 0.00875 ) ג"ק( החולה משקל

מנִהלָ

 לבדוק יש, אחרות פרנטרליות תרופות במוצרי וכמו, מעט צהובה עד צבע חסרת, שקופה תמיסה היא.
-INNOHEP מתן לפני צבע ושינוי חלקיקים לאיתור חזותית

-INNOHEP בהזרקת ניתנת .SC ורידית תוך או שרירית תוך בהזרקה זה את לתת אסור.



SC  בהזרקתINNOHEP  ולהינתן לשבת או) בשכיבה( לשכב צריכים המטופלים:עורית תת הזרקה טכניקת
 הבטן דופן לבין והימנית השמאלית האחורית הבטן דופן בין לסירוגין להיות צריך הטיפול. עמוקה

 עור קפל לתוך המחט אורך כל את להכניס יש. יום מדי ההזרקה מקום את לגוון יש. והימנית האחורית
 אין, חבורות למזער כדי. ההזרקה כל לאורך העור קפל את להחזיק יש; לאצבע האגודל בין המוחזק
.ההזרקה השלמת לאחר ההזרקה מקום את לשפשף

מסופק איך

-INNOHEP הבאות באריזות ל"מ2  של מרובה במינון בבקבוקון זמין:

 )ל"למXa  נגדIU (20,000  ל"מ2  בקבוקון1 של קופסה
59572-342-08NDC 

 )ל"למXa  נגדIU (20,000  ל"מ2  של בקבוקונים10 של קופסא
59572-342-53NDC 

USP]. מבוקרת חדר טמפרטורת ראה[) וF(; 15-°30°C )59-°86° עד מותרים טיוליםC )77°°-25ב חנות

.ילדים של ידם מהישג הרחק

:עבור מיוצר
Celgene תאגיד

07901Summit, NJ

:ידי על מיוצר
דנמרק LEO פרמצבטיים מוצרים

Ballerup, -2750DK

Products. Pharmaceutical LEOשל רשום מסחרי סימן הוא Innohep-

2008 דצמבר


