
Innohep-
(injeção de tinzaparina sódica)

Para Subcu-Uso único (SC) Rxsó
HEMATOMAS ESPINHAIS/EPIDURAIS

Quando a anestesia neuroaxial (anestesia peridural/raquidiana) ou punção espinhal é empregada, os 
pacientes anticoagulados ou programados para serem anticoagulados com heparinas ou 
heparinóides de baixo peso molecular para prevenção de complicações tromboembólicas correm o 
risco de desenvolver um hematoma epidural ou espinhal que pode resultar em longo prazo ou 
paralisia permanente.

O risco desses eventos é aumentado pelo uso de cateteres peridurais de demora para 
administração de analgesia ou pelo uso concomitante de medicamentos que afetam a 
hemostasia, como antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), inibidores de plaquetas ou outros 
anticoagulantes. O risco também parece ser aumentado pela punção peridural ou espinhal 
traumática ou repetida.

Os pacientes devem ser frequentemente monitorados quanto a sinais e sintomas de comprometimento 
neurológico. Se for observado comprometimento neurológico, é necessário tratamento urgente.

O médico deve considerar o potencial benefício versus risco antes da intervenção neuraxial 
em pacientes anticoagulados ou a serem anticoagulados para tromboprofilaxia (ver 
também ADVERTÊNCIAS, Hemorragia e PRECAUÇÕES, Interações medicamentosas).

DESCRIÇÃO

INNOHEP- é uma solução estéril, contendo tinzaparina sódica, uma heparina de baixo peso molecular. 
Está disponível em um frasco de dose múltipla de 2 mL.

Cada frasco de 2 mL contém 20.000 UI anti-fator Xa (anti-Xa) de tinzaparina sódica por mL, para um total 
de 40.000 UI, e 3,1 mg/mL de metabissulfito de sódio como estabilizador. O frasco contém 10 mg/mL de 
álcool benzílico como conservante. Hidróxido de sódio pode ser adicionado para atingir uma faixa de pH 
de 5,0 a 7,5.
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tabela 1
Composição de 20.000 antiXa UI/mL INNOHEP- (injeção de tinzaparina sódica)

Componente Quantidade por mL

Tinzaparina sódica 20.000 UI anti-Xa
Álcool benzílico, USP 10 mg
Metabissulfito de sódio, USP 3,106 mg1

Hidróxido de sódio, USP como necessário
Água para injeção, USP qs para 1 mL

1Correspondente a 3,4 mg/mL de bissulfito de sódio

Tinzaparina sódica é o sal sódico de uma heparina de baixo peso molecular obtido por 
despolimerização enzimática controlada da heparina da mucosa intestinal suína utilizando 
heparinase deFlavobacterium heparinum.A maioria dos componentes tem uma estrutura de 
ácido 2-O-sulfo-4-enopiranosurônico na extremidade não redutora e uma estrutura de 2-N,6-
O-dissulfo-D-glucosamina na extremidade redutora da cadeia.

A potência é determinada por meio de um ensaio biológico e interpretada pelo primeiro Padrão 
Internacional de Heparina de Baixo Peso Molecular como unidades de atividade anti-fator Xa 
(anti-Xa) por miligrama. A atividade antifator Xa da tinzaparina sódica média é de 
aproximadamente 100 UI por miligrama. O peso molecular médio varia entre 5.500 e 7.500 
daltons. A distribuição do peso molecular é:

<2.000
2.000 a 8.000
> 8.000

Daltons
Daltons
Daltons

<10% 
60% a 72% 
22% a 36% 

Fórmula estrutural:



FARMACOLOGIA CLÍNICA

A tinzaparina sódica é uma heparina de baixo peso molecular com propriedades antitrombóticas. A 
tinzaparina sódica inibe as reações que levam à coagulação do sangue, incluindo a formação de coágulos 
de fibrina, tantoem vitroena Vivo.Atua como um potente co-inibidor de vários fatores de coagulação 
ativados, especialmente os Fatores Xa e IIa (trombina). A atividade inibitória primária é mediada pelo 
inibidor da protease plasmática, a antitrombina.

O tempo de sangramento geralmente não é afetado pela tinzaparina sódica. O tempo de tromboplastina parcial 
ativada (aPTT) é prolongado por doses terapêuticas de tinzaparina sódica usadas no tratamento da trombose venosa 
profunda (TVP). O tempo de protrombina (TP) pode ser ligeiramente prolongado com o tratamento com tinzaparina 
sódica, mas geralmente permanece dentro da faixa normal. Nem o aPTT nem o PT podem ser usados   para 
monitoramento terapêutico da tinzaparina sódica.

Nem a heparina não fracionada nem a tinzaparina sódica têm atividade fibrinolítica intrínseca; portanto, 
eles não lisam coágulos existentes. A tinzaparina sódica induz a liberação do inibidor da via do fator 
tecidual, o que pode contribuir para o efeito antitrombótico. A heparina também é conhecida por ter uma 
variedade de ações independentes de seus efeitos anticoagulantes. Estes incluem interações com fatores 
de crescimento de células endoteliais, inibição da proliferação de células musculares lisas, ativação da 
lipoproteína lipase, supressão da secreção de aldosterona e indução da agregação plaquetária.

Farmacocinética/Farmacodinâmica
As atividades anti-Xa e anti-IIa são os biomarcadores primários para avaliar a exposição à tinzaparina sódica 
porque as concentrações plasmáticas de heparinas de baixo peso molecular não podem ser medidas 
diretamente. Devido às limitações do ensaio analítico, a atividade anti-Xa é o biomarcador mais amplamente 
utilizado. As medições das atividades anti-Xa e anti-IIa no plasma servem como substitutos para as 
concentrações de moléculas que contêm o sítio de ligação de alta afinidade para a antitrombina (atividades anti-
Xa e anti-IIa). O monitoramento de pacientes com base na atividade anti-Xa geralmente não é recomendado. Os 
dados são fornecidos na Figura 1 e na Tabela 2 abaixo.

Estudos com tinzaparina sódica em voluntários e pacientes saudáveis   foram conduzidos com 
administração de dose fixa e ajustada ao peso. A terapia recomendada com tinzaparina sódica é 
baseada na dosagem ajustada ao peso (verDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO).



Figura 1.
Desvio médio e padrão da atividade AntiXa após administração SC de uma dose única de 
4.500 UI* e uma dose SC múltipla uma vez ao dia de 175 UI/kg de Tinzaparina Sódica para 
Voluntários Saudáveis
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* Dosagem baseada em dose única de 4.500 UI. A dose média administrada foi de 64,3 UI/kg.

mesa 2
Resumo dos Parâmetros Farmacocinéticos (média e desvio padrão) com base na atividade 
do AntiXa após administração SC de dose única e múltipla uma vez ao dia de tinzaparina 
sódica a voluntários saudáveis

Parâmetro (Unidades) Dose Única (N=23) Dose Múltipla (N=14)
Dia 1

(175 UI/kg)
Dia 5

(175 UI/kg)4.500 UI*
Cmáximo(UI/mL) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
Tmáximo(hora) 3,7 (0,9) 4,4 (0,7) 4,6 (1,0)
AUC 2,0 (0,5) 9,0 (1,1) 9,7 (1,4)0-∞(UI*h/mL)
Meia-vida (h) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Dosagem baseada em dose única de 4.500 UI. A dose média administrada foi de 64,3 UI/kg.

Absorção
Os níveis plasmáticos de atividade anti-Xa aumentam nas primeiras 2 a 3 horas após a injeção SC 
de tinzaparina sódica e atingem um máximo em 4 a 5 horas. Concentrações máximas (Cmáximo) de 
0,25 e 0,87 UI/mL são alcançados após uma dose única fixa SC de 4.500 UI (aproximadamente 64,3 
UI/kg) e uma dose ajustada ao peso de 175 UI/kg de tinzaparina sódica, respectivamente. Com 
base na extensão da absorção (AUC0-∞), uma comparação de doses únicas de 4.500 UI e 12.250 UI 
indica que os aumentos na atividade anti-Xa são maiores do que a dose proporcional ao aumento 
da dose. Após uma única injeção SC de tinzaparina sódica, a razão média de atividade anti-Xa para 
anti-IIa, com base na área sob o anti-Xa e



perfis de tempo anti-IIa, é 2,8 e é superior ao da heparina não fracionada (aproximadamente 1,2). A 
biodisponibilidade absoluta (após 4.500 UI SC e administrações intravenosas [IV]) é de 86,7% com 
base na atividade anti-Xa.

Distribuição
O volume de distribuição da tinzaparina sódica varia de 3,1 L a 5,0 L. Esses valores são semelhantes 
em magnitude ao volume sanguíneo, sugerindo que a distribuição da atividade anti-Xa é limitada ao 
compartimento central.

Metabolismo
As heparinas de baixo peso molecular são parcialmente metabolizadas por dessulfatação e 
despolimerização.

Eliminação
Em voluntários saudáveis, a meia-vida de eliminação após administração SC de 4.500 UI ou 175 UI/kg de 
tinzaparina sódica é de aproximadamente 3-4 horas com base na atividade anti-Xa. A depuração após 
administração IV de 4.500 UI de tinzaparina sódica é de aproximadamente 1,7 L/h. A principal via de 
eliminação é renal. A atividade anti-Xa não se acumulou com uma dose diária de 175 UI/kg por cinco 
dias em voluntários saudáveis. (Consulte a Figura 1 e a Tabela 2.)

Populações Especiais

Farmacocinética da população
Concentrações de anti-Xa de aproximadamente 180 pacientes recebendo tinzaparina sódica SC uma vez 
ao dia (175 UI/kg de peso corporal) como tratamento de TVP proximal e aproximadamente 240 pacientes 
submetidos a cirurgia eletiva de artroplastia de quadril recebendo tinzaparina sódica SC uma vez ao dia 
(~65 UI/kg corpo peso) foram analisados   por métodos farmacocinéticos populacionais. Os resultados 
indicam que nem a idade nem o sexo alteram significativamente a depuração de sódio da tinzaparina 
com base na atividade anti-Xa (verPRECAUÇÕES, Geral).No entanto, uma redução na depuração de sódio 
de tinzaparina foi observada em pacientes com função renal comprometida (depuração de creatinina 
calculada reduzida) (verPopulações Especiais,Insuficiência renal). O peso também é um fator importante 
para a previsão da depuração de sódio da tinzaparina, consistente com a recomendação de que a terapia 
com INNOHEP seja baseada na dosagem ajustada ao peso (verDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO).

Insuficiência renal
Farmacocinética da população
Em pacientes sendo tratados com tinzaparina sódica (175 UI/kg) para TVP, uma análise farmacocinética 
populacional (PK) determinou que a depuração de tinzaparina sódica com base na atividade anti-Xa estava 
relacionada à depuração de creatinina calculada pela equação de Cockroft Gault. Nesta análise 
farmacocinética, foi observada uma redução na depuração de tinzaparina sódica em insuficiência renal 
moderada (30-50 mL/min) e grave (<30 mL/min). Pacientes com insuficiência renal grave apresentaram 
redução de 24% na depuração de tinzaparina sódica em relação a pacientes com função renal normal (>80 
mL/min).

Estudos de hemodiálise
Em um estudo com 12 pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise, a depuração anti-Xa foi 
reduzida em 28%, consistente com as estimativas das análises farmacocinéticas da população. Noutro



Em um estudo de 6 pacientes submetidos à hemodiálise, a meia-vida da atividade anti-Xa após uma dose 
única IV de 75 UI/kg de tinzaparina sódica em um dia sem diálise foi prolongada em relação à de 
voluntários saudáveis   (5,2 versus 1,6 horas).

INNOHEP® pode aumentar o risco de morte, em comparação com a heparina não fracionada 
(HNF), quando administrado a pacientes idosos com insuficiência renal (verAVISOSe 
PRECAUÇÕES).

Insuficiência hepática
Nenhum estudo prospectivo avaliou a farmacocinética ou farmacodinâmica da tinzaparina 
sódica em pacientes com insuficiência hepática. No entanto, a via hepática não é a principal via 
de eliminação de heparinas de baixo peso molecular (verADVERTÊNCIAS, Hemorragia).

Idoso
Em um estudo clínico controlado de pacientes idosos com insuficiência renal, mais pacientes morreram 
após a terapia com INNOHEP®, em comparação com pacientes que receberam terapia com HNF (ver 
AVISOSePRECAUÇÕES).

Como a função renal diminui com a idade, a eliminação de tinzaparina sódica pode ser reduzida em 
pacientes idosos. Em um estudo prospectivo de 30 pacientes idosos [6 homens, 24 mulheres; idade 87,0 ±
5,9 anos; peso corporal médio 62,7±14,6kg; depuração de creatinina 40,6±15,3 mL/min (intervalo 20-72)] 
tratados com tinzaparina sódica 175 UI/kg uma vez ao dia por dez dias para tromboembolismo venoso 
agudo, não houve acúmulo de atividade anti-Xa com base nos níveis de atividade anti-Xa de pico.

Obesidade
Com base nos resultados de um estudo clínico prospectivo e nas análises farmacocinéticas da população, a dosagem 
baseada no peso é apropriada para pacientes pesados/obesos. Os parâmetros farmacocinéticos da tinzaparina sódica 
com base na atividade anti-Xa são independentes do peso corporal e do índice de massa corporal (IMC) quando a 
tinzaparina sódica é administrada com base no peso em 175 UI/kg ou 75 UI/kg. Em um estudo prospectivo de 
indivíduos pesados/obesos (101 a 165 kg; IMC 26-61 kg/m2), os perfis de tempo de atividade anti-Xa foram semelhantes 
aos de estudos de voluntários com peso normal. Os dados na dose de 175 UI/kg são mostrados na Figura 2. A 
experiência em ensaios clínicos é limitada em pacientes com IMC
> 40kg/m2.



Figura 2
Desvio médio e padrão da atividade do AntiXa após administração única SC de 175 
UI/kg de Tinzaparina Sódica em Indivíduos Obesos e Voluntários com Peso Normal

1,25
Peso Normal (N=30)

1,00 Peso Pesado (N=35)

0,75

0,50

0,25

0,00
0 10 20

Tempo (h)
30

Gravidez
A disposição de INNOHEP- foi estudada em 54 pacientes grávidas em qualquer trimestre. Neste estudo 
aberto, prospectivo, de descoberta de dose, aqueles tratados com uma dose de INNOHEP- de 175 UI/kg 
apresentaram curvas anti-Xa de 24 horas semelhantes às 28 (n=17) e 36 (n=20) semanas de gestação. A 
dose de 175 UI/kg resultou em um nível médio de anti-Xa de 0,3 a 1,0 UI/mL 4 horas após a administração. 
Os níveis médios de anti-Xa 4 horas após a dose sugerem que, à medida que a gravidez avança, não há 
diminuição clinicamente significativa nos níveis de anti-Xa. A gravidez tem pouca ou nenhuma influência 
na farmacocinética de INNOHEP- e nenhum ajuste de dose é necessário para a gravidez. (VerDosagem e 
Administração.)



ESTUDOS CLÍNICOS

Tratamento da Trombose Venosa Profunda Aguda (TVP) Com ou Sem Embolia 
Pulmonar (EP)

Em um estudo randomizado, multicêntrico e duplo-cego, o INNOHEP- (injeção de tinzaparina sódica) foi 
comparado à heparina não fracionada em 435 pacientes hospitalizados com TVP proximal sintomática. 
Seis por cento dos pacientes inscritos tiveram embolia pulmonar sintomática confirmada por defeito de 
varredura pulmonar segmentar ou maior. Os pacientes do estudo tinham idades entre 19 e 92 anos 
(média de 61±17 anos), 55% eram do sexo masculino, 88% brancos e 8% negros. Os pacientes receberam 
INNOHEP-SC uma vez ao dia de acordo com o peso corporal (175 UI/kg) e um bolus IV de placebo 
seguido de infusão IV contínua de placebo, ou heparina não fracionada como uma dose de bolus IV 
inicial (5.000 UI) seguida de infusão IV contínua de não fracionado heparina com a taxa ajustada de 
acordo com o TTPa (1,5 a 2,5 vezes o valor de controle) e uma injeção de placebo SC uma vez ao dia. O 
tratamento continuou por aproximadamente 6 dias, e ambos os grupos de tratamento também 
receberam varfarina sódica oral a partir do Dia 2, que continuou até o Dia 90 com doses tituladas para 
um INR alvo de 2,0 a 3,0.

A taxa tromboembólica (TE) cumulativa de 90 dias [TVP recorrente ou EP] com INNOHEP não foi 
significativamente diferente da taxa com heparina não fracionada. Os dados são fornecidos na 
Tabela 3.

Tabela 3
Eficácia de uma vez ao dia INNOHEP- no tratamento da trombose venosa profunda aguda

Dosagem Regime
Heparina1

Bolus de 5.000 UI
então aPTT ajustado
Infusão Contínua

4
n (%)

Indicação INNOHEP-1

175 UI/kg
Uma vez por dia

SC
n (%)

Tratamento da TVP aguda

Intenção de tratar a população2 216 (100%) 219 (100%)
Resultado do paciente em 90 dias

TE total3Eventos 6 (2,8%)4 15 (6,8%)4

TVP 3 (1,4%) 9 (4,1%)
PE 3 (1,4%) 6 (2,7%)

1 Os pacientes também foram tratados com varfarina sódica iniciando dentro de 24-48 horas após
tinzaparina sódica ou terapia padrão com heparina.

2 Todos os pacientes randomizados que receberam pelo menos uma dose do medicamento ativo do estudo.

3 TE = eventos tromboembólicos (TVP e/ou PE).
4 O Intervalo de Confiança de 95% (CI) para a diferença total da taxa de eventos TE (4,0%) foi

0,07%, 8,07%.



A mortalidade com INNOHEP- foi de 4,6% (10 pacientes) e com heparina 9,6% (21 pacientes). O intervalo 
de confiança de 95% (IC) para a diferença de mortalidade foi de 0,16%, 9,76%.

Em um ensaio clínico multicêntrico, aberto e randomizado, o INNOHEP- foi comparado à heparina não 
fracionada como tratamento inicial para pacientes hospitalizados com EP sintomática sem necessidade de 
terapia trombolítica, embolectomia ou interrupção da veia cava. Os pacientes foram excluídos se 
apresentassem um risco excepcionalmente alto de eventos tromboembólicos e/ou hemorrágicos ou 
outras complicações. Dos 608 pacientes tratados, 422 tinham TVP documentada. Antes da determinação 
da elegibilidade do estudo e da randomização, os pacientes foram autorizados a receber heparina não 
fracionada; 78% dos pacientes receberam heparina não fracionada em doses terapêuticas por até 24 
horas, e outros 4% receberam heparina em doses terapêuticas por mais de 24 horas. Após a 
randomização, INNOHEP- foi administrado SC uma vez ao dia, 175 UI/kg de peso corporal; heparina como 
bolus IV inicial (50 UI/kg) seguido de infusão IV contínua com a taxa ajustada de acordo com o TTPa (2 a 3 
vezes o valor de controle). Para ambos os grupos, o tratamento continuou por aproximadamente 8 dias. 
Todos os pacientes também receberam tratamento anticoagulante oral começando nos primeiros 3 dias, 
que continuou até o dia 90.

Eventos tromboembólicos foram infrequentes para ambos os grupos de tratamento. Nenhuma diferença foi 
observada entre os dois grupos de tratamento para a incidência de recorrência de eventos tromboembólicos.

INDICAÇÕES E USO

INNOHEP- é indicado para o tratamento de trombose venosa profunda sintomática aguda 
com ou sem embolia pulmonar quando administrado em conjunto com varfarina sódica. A 
segurança e eficácia do INNOHEP- foram estabelecidas em pacientes hospitalizados.

CONTRA-INDICAÇÕES

INNOHEP- é contraindicado em pacientes com sangramento ativo maior, em pacientes com (ou 
histórico de) trombocitopenia induzida por heparina, ou em pacientes com hipersensibilidade à 
tinzaparina sódica.

Pacientes com hipersensibilidade conhecida à heparina, sulfitos, álcool benzílico ou produtos suínos 
não devem ser tratados com INNOHEP-.

AVISOS

INNOHEP- não se destina a administração intramuscular ou intravenosa.

INNOHEP- não pode ser usado de forma intercambiável (unidade por unidade) com heparina ou outras 
heparinas de baixo peso molecular, pois diferem no processo de fabricação, distribuição de peso molecular, 
atividades anti-Xa e anti-IIa, unidades e dosagem. Cada um desses medicamentos tem suas próprias 
instruções de uso.



INNOHEP- não deve ser usado em pacientes com histórico de trombocitopenia 
induzida por heparina (ver CONTRA-INDICAÇÕES).

Aumento do risco de morte em pacientes idosos com insuficiência renal:INNOHEP® pode 
aumentar o risco de morte, em comparação com HNF, quando administrado a pacientes idosos 
com insuficiência renal.

Um estudo clínico comparou INNOHEP® (175 UI/kg uma vez ao dia; N = 269) e HNF (N = 268) no 
tratamento inicial de trombose venosa profunda (TVP) e/ou embolia pulmonar (EP) em 
pacientes idosos com insuficiência renal (ou seja, pacientes com 70 anos ou mais com 
depuração de creatinina estimada de ≤ 30 mL/min ou pacientes com 75 anos ou mais com 
depuração de creatinina estimada de ≤ 60 mL/min). Os anticoagulantes orais foram 
coadministrados começando nos Dias 1-3 e o tratamento do estudo foi continuado por pelo 
menos cinco dias até que a razão normalizada internacional (INR) estivesse entre 2-3 em dois 
dias sucessivos; os anticoagulantes orais foram então continuados sozinhos e os pacientes 
foram acompanhados até 90 dias após o início do tratamento. As taxas de mortalidade geral 
foram de 6,3% em pacientes tratados com HNF e 11,2% em pacientes tratados com INNOHEP®.

Hemorragia:INNOHEP-, como outros anticoagulantes, deve ser usado com extrema cautela em condições 
com risco aumentado de hemorragia, como endocardite bacteriana; hipertensão grave não controlada; 
distúrbios hemorrágicos congênitos ou adquiridos, incluindo insuficiência hepática e amiloidose; doença 
gastrointestinal ulcerativa e angiodisplásica ativa; derrame cerebral; logo após cirurgia cerebral, espinhal 
ou oftalmológica, ou em pacientes tratados concomitantemente com inibidores de plaquetas. O 
sangramento pode ocorrer em qualquer tecido ou órgão do corpo durante a terapia com INNOHEP-. 
Hemorragia em alguns casos foi relatado para resultar em morte ou incapacidade permanente. Um 
evento hemorrágico deve ser seriamente considerado na presença de uma queda inexplicável no 
hematócrito, hemoglobina ou pressão arterial. Se ocorrer hemorragia grave, INNOHEP- deve ser 
descontinuado.

Hematomas espinais ou epidurais podem ocorrer com o uso associado de heparinas ou 
heparinoides de baixo peso molecular e raquianestesia/peridural ou punção espinal, o que pode 
resultar em paralisia de longo prazo ou permanente. O risco desses eventos é maior com o uso 
de cateteres peridurais de demora no pós-operatório ou com o uso concomitante de 
medicamentos adicionais que afetam a hemostasia, como AINEs (ver caixa ADVERTÊNCIA e 
PRECAUÇÕES, Interações medicamentosas).

Trombocitopenia:A trombocitopenia pode ocorrer com a administração de INNOHEP-.

Em estudos clínicos, trombocitopenia (contagem de plaquetas <100.000/mm3se valor de linha de base ≥
150.000/mm3,≥50% de declínio se a linha de base <150.000/mm3) foi identificado em 1% dos pacientes que 
receberam INNOHEP-; trombocitopenia grave (contagem de plaquetas inferior a 50.000/mm3) ocorreu em 
0,13%.

Trombocitopenia de qualquer grau deve ser monitorada de perto. Se a contagem de plaquetas cair 
abaixo de 100.000/mm3, INNOHEP- deve ser descontinuado. Casos de trombocitopenia com 
trombose disseminada também foram observados na prática clínica com heparinas e heparinas de 
baixo peso molecular, incluindo a tinzaparina sódica. Alguns desses casos foram



complicadas por infarto de órgão com disfunção orgânica secundária ou isquemia de membro, e 
resultaram em morte.

Hipersensibilidade:INNOHEP- contém metabissulfito de sódio, um sulfito que pode causar 
reações do tipo alérgico, incluindo sintomas anafiláticos e episódios asmáticos com risco de vida 
em certas pessoas suscetíveis. A prevalência geral de sensibilidade ao sulfito na população em 
geral é desconhecida, mas provavelmente é baixa. A sensibilidade ao sulfito é mais frequente em 
asmáticos do que em não asmáticos.

Priapismo:Priapismo foi relatado na vigilância pós-comercialização como uma ocorrência 
rara. Em alguns casos foi necessária intervenção cirúrgica.

Diversos:O frasco de dose múltipla INNOHEP contém álcool benzílico como conservante. A 
administração de medicamentos contendo álcool benzílico como conservante em recém-
nascidos prematuros foi associada a uma “Síndrome de Gasping” fatal. (VejoPRECAUÇÕES, 
Gravidez).

PRECAUÇÕES

Em geral:INNOHEP- não deve ser misturado com outras injeções ou infusões.

INNOHEP- deve ser usado com cuidado em pacientes com diátese hemorrágica, hipertensão 
arterial não controlada ou história de ulceração gastrintestinal recente, retinopatia diabética e 
hemorragia.

Consistente com as alterações esperadas da função renal relacionadas à idade, pacientes idosos 
e pacientes com insuficiência renal podem apresentar eliminação reduzida de tinzaparina sódica. 
INNOHEP- deve ser usado com cuidado nestes pacientes (verAVISOSeFARMACOLOGIA CLÍNICA,
Populações Especiais).

Testes laboratoriais:Hemogramas completos periódicos, incluindo contagem de plaquetas e hematócrito ou 
hemoglobina, e exames de fezes para sangue oculto são recomendados durante o tratamento com INNOHEP-. 
Quando administrados nas doses recomendadas, os testes de anticoagulação de rotina, como o tempo de 
protrombina (TP) e o tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa) são medidas relativamente insensíveis da 
atividade do INNOHEP e, portanto, não são adequados para monitoramento.

Interações medicamentosas:Devido ao risco aumentado de sangramento, INNOHEP- deve ser usado 
com cautela em pacientes recebendo anticoagulantes orais, inibidores de plaquetas (por exemplo, 
salicilatos, dipiridamol, sulfinpirazona, dextrano, AINEs incluindo cetorolaco trometamina, 
ticlopidina e clopidogrel) e trombolíticos. Se a coadministração for essencial, aconselha-se a 
monitorização clínica e laboratorial destes doentes (verPRECAUÇÕES, Testes Laboratoriais).

Interações de Testes de Laboratório
Elevação das transaminases séricas:Aumentos assintomáticos reversíveis nos níveis de 
aspartato (AST [SGOT]) e alanina (ALT [SGPT]) aminotransferase ocorreram em pacientes 
durante o tratamento com INNOHEP- (verREAÇÕES ADVERSAS, Elevações do Soro



Aminotransferases).Aumentos semelhantes nos níveis de transaminases também foram observados em 
pacientes e voluntários tratados com heparina e outras heparinas de baixo peso molecular.

Como as determinações de aminotransferases são importantes no diagnóstico diferencial de infarto do 
miocárdio, doença hepática e embolia pulmonar, elevações que podem ser causadas por drogas como 
INNOHEP- devem ser interpretadas com cautela.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade:Não foram realizados estudos de longo 
prazo em animais para avaliar o potencial carcinogênico da tinzaparina sódica.

A tinzaparina sódica não apresentou potencial genotóxico em umem vitroensaio de mutação celular 
bacteriana (teste AMES),em vitroTeste de mutação genética de células de ovário de hamster chinês,em 
vitro ensaio de aberração cromossômica de linfócitos humanos, ena Vivoensaio de micronúcleo de 
camundongo. Tinzaparina sódica em doses SC de até 1800 UI/kg/dia em ratos (cerca de 2 vezes a dose 
humana máxima recomendada com base na área de superfície corporal) não teve efeito sobre a 
fertilidade e o desempenho reprodutivo.

Gravidez
Gravidez:Categoria B:
Todas as gestações têm um risco histórico de defeitos congênitos, perda ou outro resultado adverso, 
independentemente da exposição ao medicamento. O resumo de risco fetal abaixo descreve o potencial do 
INNOHEP- para aumentar o risco de anormalidades de desenvolvimento acima do risco de fundo.

Resumo do risco fetal
INNOHEP- não está previsto para aumentar o risco de anormalidades do desenvolvimento. 
INNOHEP- não atravessa a placenta, com base em estudos em humanos e animais, e não 
apresenta evidências de efeitos teratogênicos ou fetotoxicidade.

Considerações Clínicas
A gravidez por si só confere um risco aumentado de tromboembolismo que é ainda maior para 
mulheres com doença tromboembólica preexistente, certas condições de gravidez de alto risco e 
histórico de complicações durante uma gravidez anterior.

Todos os pacientes que recebem anticoagulantes como a tinzaparina, incluindo mulheres grávidas, correm 
risco de sangramento. Mulheres grávidas recebendo tinzaparina devem ser cuidadosamente monitoradas 
quanto a evidência de sangramento ou anticoagulação excessiva. A hemorragia pode ocorrer em qualquer 
local e pode levar à morte da mãe e/ou do feto. As mulheres grávidas devem ser informadas do risco 
potencial para o feto e a mãe se a tinzaparina for administrada durante a gravidez. A consideração para o 
uso de um agente de ação mais curta deve ser abordada especificamente à medida que a entrega se 
aproxima.

Dados
Dados humanos - Cinquenta e quatro mulheres grávidas ou planejando engravidar com condições 
que requerem anticoagulação receberam INNOHEP- em um estudo aberto, prospectivo, de 
descoberta de dose na gravidez. (VerFarmacologia Clínica,Populações Especiais,Gravidez.)As 
pacientes receberam 50 a 175 UI/kg/dia, com a dosagem começando tão cedo quanto antes da 
concepção ou tão tarde quanto 32 semanas de gestação. A duração da exposição variou de 3 a 463 
dias (mediana de 159 dias). De 55 gestações, houve



50 nascidos vivos, 3 abortos espontâneos no primeiro trimestre e 2 óbitos intrauterinos com 17 e 
30 semanas. Aproximadamente 6% das gestações foram complicadas por sofrimento fetal.

Aproximadamente 10% das mulheres grávidas que receberam INNOHEP apresentaram 
sangramento vaginal significativo. Uma relação de causa e efeito para as observações acima não 
foi estabelecida.

Dados de animais - Estudos de teratogenicidade foram realizados em ratos com doses SC de até 
1800 UI/kg/dia (cerca de 2 vezes a dose humana máxima recomendada com base na área de 
superfície corporal) e em coelhos com doses SC de até 1900 UI/kg/dia (cerca de 4 vezes a dose 
humana máxima recomendada com base na área de superfície corporal) e não revelaram evidências 
de diminuição da fertilidade ou danos ao feto devido à tinzaparina sódica. No entanto, não existem 
estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Como os estudos de reprodução em 
animais nem sempre são preditivos da resposta humana, este medicamento deve ser usado 
durante a gravidez somente se for claramente necessário. INNOHEP- não atravessa a placenta.

Casos de “Síndrome de Gasping” ocorreram em bebês prematuros quando grandes quantidades de 
álcool benzílico foram administradas (99 – 404 mg/kg/dia). O frasco de 2 mL de INNOHEP contém 20 
mg de álcool benzílico (10 mg de álcool benzílico por mL) (consulteAVISOS, Diversos).Se INNOHEP- 
for usado durante a gravidez, ou se a paciente engravidar enquanto estiver tomando este 
medicamento, a paciente deve ser informada dos riscos potenciais para o feto.

Mães que amamentam:Em estudos em que a tinzaparina sódica foi administrada por via subcutânea 
a ratas lactantes, foram encontrados níveis muito baixos de tinzaparina sódica no leite materno. Não 
se sabe se a tinzaparina sódica é excretada no leite humano. Como muitos medicamentos são 
excretados no leite humano, deve-se ter cautela quando INNOHEP- é administrado a lactantes.

Uso Pediátrico:A segurança e a eficácia da tinzaparina sódica em pacientes pediátricos não foram 
estabelecidas.

Uso Geriátrico:INNOHEP® pode aumentar o risco de morte, em comparação com HNF, 
quando administrado a pacientes idosos com insuficiência renal (verAVISOSe 
PRECAUÇÕES).

Nos estudos clínicos para o tratamento da TVP descritos noESTUDOS CLÍNICOS seção, 58% dos 
pacientes tinham 65 anos ou mais e 29% tinham 75 anos ou mais. Nestes estudos, não foram 
observadas diferenças globais significativas na segurança ou eficácia entre estes indivíduos e 
indivíduos mais jovens.

REAÇÕES ADVERSAS

Sangramento : O sangramento é o evento adverso mais comum associado ao INNOHEP-(injeção de 
tinzaparina sódica); entretanto, a incidência de sangramento maior é baixa. Em ensaios clínicos, a 
definição de sangramento maior incluiu sangramento acompanhado por ≥2 gramas/dL de diminuição 
da hemoglobina, exigindo transfusão de 2 ou mais unidades de hemoderivados, ou



sangramento intracraniano, retroperitoneal ou em uma grande articulação protética. Os dados são 
fornecidos na Tabela 4.

Tabela 4
Principais eventos de sangramento1no tratamento da trombose venosa profunda aguda 
com ou sem embolia pulmonar

Indicação Grupo de tratamento1

Tratamento da TVP aguda
Com ou sem PE

INNOHEP-
N=519

%

Heparina
N=524

%
Principais eventos de sangramento2 0,83 2.73

1INNOHEP- 175 UI/kg uma vez ao dia SC. Bolus IV inicial de heparina não fracionada de 5.000 UI
seguida de infusão IV contínua ajustada para TTPa de 1,5 a 2,5 ou bolus IV inicial de 50 UI/kg seguido 
de infusão IV contínua ajustada para TTPa de 2,0 a 3,0. Em todos os grupos o tratamento continuou 
por aproximadamente 6 a 8 dias, e todos os pacientes receberam tratamento com anticoagulante 
oral começando nos primeiros 2 a 3 dias.
Sangramento acompanhado por ≥2 gramas/dL de declínio na hemoglobina, requerendo transfusão de 2 
ou mais unidades de hemoderivados, ou sangramento intracraniano, retroperitoneal ou em uma grande 
articulação protética.
O IC de 95% sobre a diferença nas taxas de eventos hemorrágicos maiores (1,9%) foi de 0,33%, 3,47%.

2

3

Pode ocorrer hemorragia fatal ou não fatal de qualquer tecido ou órgão. Os sinais, sintomas e 
gravidade variam de acordo com a localização e grau ou extensão do sangramento. Complicações 
hemorrágicas podem apresentar-se como, mas não estão limitadas a, paralisia; parestesia; dor de 
cabeça, peito, abdômen, articulações, músculos ou outras dores; tontura; falta de ar, dificuldade 
para respirar ou engolir; inchaço; fraqueza; hipotensão, choque ou coma. Portanto, a possibilidade 
de hemorragia deve ser considerada na avaliação da condição de qualquer paciente anticoagulado 
com queixas que não indicam um diagnóstico óbvio (ver ADVERTÊNCIAS, Hemorragia).

Trombocitopenia : Em estudos clínicos, a trombocitopenia foi identificada em 1% dos pacientes 
tratados com INNOHEP-. Trombocitopenia grave (contagem de plaquetas <50.000/mm3) ocorreu em 
0,13% (verADVERTÊNCIAS, Trombocitopenia).

Elevações das Aminotransferases Séricas : Aumentos assintomáticos nos níveis de aspartato (AST [SGOT]) 
e/ou alanina (ALT [SGPT]) aminotransferase superiores a 3 vezes o limite superior do normal do intervalo 
de referência laboratorial foram relatados em até 8,8% e 13% para AST e ALT, respectivamente, de 
pacientes que receberam tinzaparina sódica para o tratamento de TVP. Aumentos semelhantes nos 
níveis de aminotransferases também foram observados em pacientes e voluntários saudáveis   tratados 
com heparina e outras heparinas de baixo peso molecular. Essas elevações são reversíveis e raramente 
estão associadas a aumentos da bilirrubina (verPRECAUÇÕES, Testes Laboratoriais).

Reações locais : Irritação local leve, dor, hematoma e equimose podem seguir a injeção SC de 
INNOHEP-. Hematoma no local da injeção foi relatado em aproximadamente 16% dos 
pacientes tratados com INNOHEP-.



Hipersensibilidade : Reações anafiláticas/anafilactóides podem ocorrer em associação 
com o uso de INNOHEP (verCONTRA-INDICAÇÕESeAVISOS).

Eventos adversos : Eventos adversos com INNOHEP- ou heparina relatados com uma frequência de ≥1% 
em ensaios clínicos com pacientes em tratamento para TVP proximal com ou sem EP, são fornecidos na 
Tabela 5.

Tabela 5
Eventos Adversos que Ocorrem em≥1% no tratamento da trombose venosa profunda aguda 
com ou sem estudos de embolia pulmonar

Grupo de tratamento1

INNOHEP-
N=519
n (%)

Heparina
N=524
n (%)

Eventos adversos

Infecção do trato urinário 19 (3,7%) 18 (3,4%)
Embolia pulmonar 12 (2,3%) 12 (2,3%)
Dor no peito 12 (2,3%) 8 (1,5%)
Epistaxe 10 (1,9%) 7 (1,3%)
Dor de cabeça 9 (1,7%) 9 (1,7%)
Náusea 9 (1,7%) 10 (1,9%)
Hemorragia SOE 8 (1,5%) 23 (4,4%)
Dor nas costas 8 (1,5%) 2 (0,4%)
Febre 8 (1,5%) 11 (2,1%)
Dor 8 (1,5%) 7 (1,3%)
Constipação 7 (1,3%) 9 (1,7%)
Irritação na pele 6 (1,2%) 8 (1,5%)
Dispnéia 6 (1,2%) 9 (1,7%)
Vômito 5 (1,0%) 8 (1,5%)
Hematúria 5 (1,0%) 6 (1,1%)
Dor abdominal 4 (0,8%) 6 (1,1%)
Diarréia 3 (0,6%) 7 (1,3%)
Anemia 0 7 (1,3%)

NOS = não especificado de outra forma
1 INNOHEP- 175 UI/kg uma vez ao dia SC. Bolus IV inicial de heparina não fracionada de 5.000 UI

seguida de infusão IV contínua ajustada para TTPa de 1,5 a 2,5 ou bolus IV inicial de 50 UI/kg seguido 
de infusão IV contínua ajustada para TTPa de 2,0 a 3,0. Em todos os grupos o tratamento continuou 
por aproximadamente 6 a 8 dias, e todos os pacientes receberam tratamento com anticoagulante 
oral começando nos primeiros 2 a 3 dias.

Outros eventos adversos em testes concluídos ou em andamento : Outros eventos adversos relatados com 
frequência de≥1% em 4.000 pacientes que receberam INNOHEP- em ensaios clínicos concluídos ou em 
andamento são listados por sistema corporal:

Corpo como um todo:hematoma no local da injeção, reação não classificada.



Distúrbios Cardiovasculares Gerais:hipotensão, hipertensão. 

Distúrbios do Sistema Nervoso Central e Periférico:tontura. 

Distúrbios do Sistema Gastrointestinal:flatulência, distúrbios gastrointestinais (não de outra forma  
especificado), dispepsia. 

Distúrbios da Frequência Cardíaca e do Ritmo:taquicardia. 

Distúrbios mio, endo, pericárdico e valvar:angina de peito. 

Distúrbios de plaquetas, sangramento e coagulação:hematoma, trombocitopenia. 

Distúrbios psiquiátricos:insônia, confusão. 

Distúrbios dos glóbulos vermelhos:anemia. 

Distúrbios do Mecanismo de Resistência:cicatrização prejudicada, infecção. 

Distúrbios do Sistema Respiratório:pneumonia, distúrbio respiratório. 

Distúrbios da pele e anexos:erupção cutânea eritematosa, prurido, erupção bolhosa, pele  
transtorno. 

Distúrbios do Sistema Urinário:retenção urinária, disúria. 

Distúrbios Vasculares (Extracardíacos):tromboflebite profunda, tromboflebite perna profunda. 

Eventos adversos graves relatados em estudos clínicos ou na experiência pós-comercialização são  
incluídos nas Tabelas 6 e 7, respectivamente: 



Tabela 6
Eventos Adversos Graves Associados ao INNOHEP- em Ensaios Clínicos

Categoria Evento Adverso Sério
Relacionado a sangramento Sangramento anorretal

Hemorragia cerebral/intracraniana 
Epistaxe
Hemartrose Hemartrose 
Gastrointestinal
Hematêmese
Hematúria
Hemopericárdio
Hemorragia SOE
Sangramento no local da injeção 

Melena

púrpura
Hemorragia retroperitoneal/intra-abdominal 
Hemorragia vaginal
Hematoma da ferida

Disfunção orgânica Angina pectoris
Arritmia cardíaca
Edema dependente
Infarto do miocárdio/trombose coronariana 
Tromboembolismo

Fetal/neonatal Anomalia congenita
Morte fetal
Sofrimento fetal

Cutâneo Erupção bolhosa
Erupção eritematosa
Erupção maculopapular
Necrose da pele

Hematologico Granulocitopenia
Trombocitopenia

Reações alérgicas Reação alérgica
Reação no local da injeção Celulite
Neoplástico Neoplasia



Tabela 7
Outros Eventos Adversos Graves Associados ao INNOHEP - da Vigilância 
PostMarketing

Categoria Evento Adverso Sério
Disfunção orgânica Hepatite colestática

Aumento das enzimas hepáticas 
Isquemia periférica
Priapismo

Relacionado a sangramento Hematoma
Hemoptise
Hemorragia ocular
Sangramento retal

Reações cutâneas Necrólise epidérmica
Necrose isquêmica
Síndrome de Stevens-Johnson 
Urticária

Hematologico Agranulocitose
Pancitopenia
Trombocitemia

Reações no local da injeção Abscesso
Necrose

Reações alérgicas Púrpura alérgica
Angioedema

Fetal/neonatal Aplasia cútis do couro 
cabeludo Hipotonia neonatal

Em geral Reação febril aguda

Vigilância de segurança contínua : Quando a anestesia neuraxial (anestesia peridural/raquidiana) ou punção 
espinhal é empregada, os pacientes anticoagulados ou programados para serem anticoagulados com heparinas 
de baixo peso molecular ou heparinóides para prevenção de complicações tromboembólicas correm o risco de 
desenvolver um hematoma epidural ou espinhal que pode resultar em longo -paralisia a termo ou permanente 
(verencaixotado ADVERTÊNCIA).

Foi relatado hematoma epidural espinhal em associação com anestesia neuraxial ou punção 
espinhal com INNOHEP®.

Hematoma epidural espinhal com INNOHEP administrado em dose terapêutica foi relatado 
em pelo menos um paciente que não recebeu anestesia neuroaxial ou punção espinhal.



SUPERDOSAGEM

Sintomas/Tratamento:A superdosagem acidental de INNOHEP- (injeção de tinzaparina sódica) pode levar a 
complicações hemorrágicas (verADVERTÊNCIAS, Hemorragia).Sangramentos nasais, sangue na urina ou fezes 
alcatroadas podem ser observados como os primeiros sinais de sangramento. Contusões fáceis ou hemorragias 
petequiais podem preceder o sangramento franco. Em caso de sangramento menor, o paciente deve ser monitorado 
quanto a sinais de sangramento mais grave.

Dos pacientes que receberam uma overdose de tinzaparina sódica em ensaios clínicos, definida como 
uma ou mais doses > 200 UI/kg para o tratamento de TVP ou > 100 UI/kg para a prevenção de TVP, 
aproximadamente 16% apresentaram uma complicação hemorrágica .

Dos relatos espontâneos de provável superdosagem com tinzaparina sódica, aproximadamente 81% foram 
acompanhados de sangramento, geralmente hematoma. A maioria dos pacientes que apresentam complicações 
hemorrágicas durante o tratamento com INNOHEP- pode ser controlada pela descontinuação do INNOHEP-, 
aplicando pressão no local, se possível, e repondo volume e elementos hemostáticos do sangue (por exemplo, 
glóbulos vermelhos, plasma fresco congelado, plaquetas) conforme necessário. Caso isso seja ineficaz, o sulfato 
de protamina pode ser administrado.

Em casos de sangramento grave ou grande superdosagem, sulfato de protamina (solução a 1%) pode ser 
administrado por infusão intravenosa lenta na dose de 1 mg de protamina para cada 100 UI de anti-Xa de 
INNOHEP administrados. Uma segunda infusão de 0,5 mg de sulfato de protamina por 100 UI anti-Xa de 
INNOHEP- pode ser administrada se o TTPa medido 2 a 4 horas após a primeira infusão permanecer prolongado. 
Mesmo com a dose adicional de protamina, o TTPa pode permanecer mais prolongado do que normalmente 
seria encontrado após a administração de protamina para reverter a heparina não fracionada. A protamina não 
neutraliza completamente a atividade anti-Xa da tinzaparina sódica (máximo de cerca de 60%).

Deve-se ter cuidado especial para evitar superdosagem com sulfato de protamina. A administração de sulfato 
de protamina pode causar reações hipotensivas e anafilactóides graves. Como reações fatais foram relatadas 
com sulfato de protamina, ele deve ser administrado somente quando as instalações de ressuscitação 
estiverem prontamente disponíveis. Para obter informações adicionais, consulte a rotulagem dos produtos de 
injeção de sulfato de protamina, USP.

Doses únicas SC de tinzaparina sódica de 22.000 e 7.700 UI/kg (cerca de 10 e 7 vezes a dose humana 
máxima recomendada, respectivamente, com base na área de superfície corporal) foram letais para 
camundongos e ratos, respectivamente. Os sintomas de toxicidade aguda incluíram formação de 
hematoma e sangramento no local da injeção, anemia, atividade motora diminuída, marcha instável, 
piloereção e ptose.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

Todos os pacientes devem ser avaliados quanto a distúrbios hemorrágicos antes da administração de INNOHEP-. Como 
os parâmetros de coagulação não são adequados para monitorar a atividade do INNOHEP-, o monitoramento de rotina 
dos parâmetros de coagulação não é necessário (consultePRECAUÇÕES, Testes Laboratoriais).



Dosagem para Adultos

A dose recomendada de INNOHEP- para o tratamento de TVP com ou sem EP é de 175 anti-Xa UI/kg de 
peso corporal, administrado SC uma vez ao dia por pelo menos 6 dias e até que o paciente esteja 
adequadamente anticoagulado com varfarina (INR de pelo menos 2,0 por dois dias consecutivos). A 
terapia com varfarina sódica deve ser iniciada quando apropriado (geralmente dentro de 1-3 dias após o 
início do INNOHEP). A gravidez tem pouca ou nenhuma influência na farmacocinética de INNOHEP- e 
nenhum ajuste de dose é necessário para a gravidez.

Como INNOHEP- pode teoricamente afetar o PT/INR, os pacientes que recebem tanto INNOHEP- quanto 
varfarina devem ter sangue para determinação de PT/INR imediatamente antes da próxima dose 
programada de INNOHEP-.

A Tabela 8 fornece as doses de INNOHEP- para o tratamento de TVP com ou sem EP. É necessário 
calcular a dose de INNOHEP- apropriada para os pesos dos pacientes não exibidos na Tabela 8.

Uma seringa devidamente calibrada deve ser usada para assegurar a retirada do volume correto 
de medicamento dos frascos INNOHEP-.



Tabela 8
INNOHEP- Dosagem baseada em peso para tratamento de trombose venosa profunda 
com ou sem embolia pulmonar sintomática

Tratamento de TVP

175 UI/kg SC Uma vez ao dia
20.000 UI por mLCorpo do Paciente

Peso em
Libras

Corpo do Paciente
Peso em
QuilogramasDose

(IU)
Quantia

(ml)
68-80 6.000 0,3 31-36
81-94 7.000 0,35 37-42

95-107 8.000 0,4 43-48
108-118 9.000 0,45 49-53
119-131 10.000 0,5 54-59
132-144 11.000 0,55 60-65
145-155 12.000 0,6 66-70
156-168 13.000 0,65 71-76
169-182 14.000 0,7 77-82
183-195 15.000 0,75 83-88
196-206 16.000 0,8 89-93
207-219 17.000 0,85 94-99
220-232 18.000 0,9 100-105
233-243 19.000 0,95 106-110
244-256 20.000 1 111-116
257-270 21.000 1,05 117-122
271-283 22.000 1.1 123-128
284-294 23.000 1,15 129-133
295-307 24.000 1.2 134-139
308-320 25.000 1,25 140-145
321-331 26.000 1.3 146-150
332-344 27.000 1,35 151-156
345-358 28.000 1,4 157-162

Para calcular o volume (mL) de uma dose de INNOHEP-175 anti-Xa UI por kg SC para 
tratamento de trombose venosa profunda:

Peso do paciente (kg) X 0,00875 mL/kg = volume a ser administrado (mL) por via subcutânea

Administração

INNOHEP- é uma solução límpida, incolor a ligeiramente amarelada e, como acontece com outros 
medicamentos parenterais, deve ser inspecionado visualmente quanto a partículas e descoloração antes da 
administração.

INNOHEP- é administrado por injeção SC. Não deve ser administrado por injeção intramuscular 
ou intravenosa.



Técnica de injeção subcutânea:Os pacientes devem estar deitados (supino) ou sentados e o INNOHEP 
deve ser administrado por injeção SC profunda. A administração deve ser alternada entre a parede 
abdominal ântero-lateral esquerda e direita e posterolateral esquerda e direita. O local da injeção deve 
ser variado diariamente. Todo o comprimento da agulha deve ser introduzido em uma prega cutânea 
presa entre o polegar e o indicador; a dobra da pele deve ser mantida durante toda a injeção. Para 
minimizar hematomas, não esfregue o local da injeção após a conclusão da injeção.

COMO FORNECIDO

INNOHEP- está disponível em frascos de dose múltipla de 2 mL nas seguintes embalagens:

Caixa de 1 Frasco de 2 mL (20.000 anti-Xa UI por mL) 
NDC 59572-342-08 

Caixa de 10 Frascos de 2 mL (20.000 anti-Xa UI por mL) 
NDC 59572-342-53 

Armazenar em 25°C (77°F); excursões permitidas a 15°-30°C (59°-86°F) [Consulte Temperatura Ambiente 
Controlada USP].

Manter fora do alcance das crianças.
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