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(injecție cu tinzaparină sodică)

Pentru Subcu-Taneous (SC) Numai pentru utilizare RXnumai

HEMATOAME SPINALE/EPIDURALE

Când se utilizează anestezie neuraxială (anestezie epidurală/rahidiană) sau puncție spinală, 
pacienții tratați cu anticoagulare sau programați pentru a fi anticoagulați cu heparine sau 
heparinoide cu greutate moleculară mică pentru prevenirea complicațiilor tromboembolice 
sunt expuși riscului de a dezvolta un hematom epidural sau spinal care poate duce la 
paralizie permanenta.

Riscul acestor evenimente este crescut prin utilizarea cateterelor epidurale permanente pentru 
administrarea de analgezie sau prin utilizarea concomitentă a medicamentelor care afectează 
hemostaza, cum ar fi medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inhibitorii 
trombocitelor sau alte anticoagulante. De asemenea, riscul pare să fie crescut de puncția epidurală 
sau spinală traumatică sau repetată.

Pacienții trebuie monitorizați frecvent pentru semne și simptome de afectare neurologică. 
Dacă se constată un compromis neurologic, este necesar un tratament urgent.

Medicul ar trebui să ia în considerare beneficiul potențial versus risc înainte de intervenția 
neuraxială la pacienții anticoagulați sau care urmează să fie anticoagulați pentru 
tromboprofilaxie (vezi și AVERTIZĂRI, Hemoragie și PRECAUȚII, Interacțiuni medicamentoase).

DESCRIERE

INNOHEP- este o soluție sterilă, care conține tinzaparină sodică, o heparină cu greutate moleculară mică. 
Este disponibil într-un flacon cu doze multiple de 2 ml.

Fiecare flacon de 2 ml conține 20.000 UI anti-Factor Xa (anti-Xa) de tinzaparină de sodiu per ml, pentru un 
total de 40.000 UI, și 3,1 mg/ml metabisulfit de sodiu ca stabilizator. Flaconul conține alcool benzilic 10 
mg/ml ca conservant. Se poate adăuga hidroxid de sodiu pentru a atinge un interval de pH de la 5,0 la 
7,5.
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tabelul 1
Compoziția a 20.000 antiXa UI/mL INNOHEP- (injecție cu tinzaparină sodică)

Componentă Cantitate pe ml

Tinzaparina de sodiu 20.000 UI anti-Xa
Alcool benzilic, USP 10 mg
Metabisulfit de sodiu, USP 3,106 mg1

Hidroxid de sodiu, USP după cum este necesar

Apa pentru injectare, USP qs la 1 ml

1Corespunzător la 3,4 mg/mL bisulfit de sodiu

Tinzaparina de sodiu este sarea de sodiu a unei heparine cu greutate moleculara mica 
obtinuta prin depolimerizarea enzimatica controlata a heparinei din mucoasa intestinala 
porcina folosind heparinaza dinFlavobacterium heparinum.Majoritatea componentelor au o 
structură de acid 2-O-sulfo-4-enepiranosuronic la capătul nereducător și o structură de 2-N,6-
O-disulfo-D-glucozamină la capătul reducător al lanțului.

Potența este determinată prin intermediul unui test biologic și interpretată de primul standard 
internațional de heparină cu greutate moleculară mică ca unități de activitate anti-factor Xa (anti-
Xa) per miligram. Activitatea medie a tinzaparinei sodice anti-factor Xa este de aproximativ 100 UI 
per miligram. Greutatea moleculară medie variază între 5.500 și 7.500 daltoni. Distribuția greutății 
moleculare este:

<2.000
2.000 până la 8.000
> 8.000

Daltons
Daltons
Daltons

<10% 
60% până la 72% 
22% până la 36% 

Formula structurala:



FARMACOLOGIE CLINICĂ

Tinzaparina de sodiu este o heparină cu greutate moleculară mică, cu proprietăți antitrombotice. 
Tinzaparina sodică inhibă reacțiile care duc la coagularea sângelui, inclusiv formarea de cheaguri de 
fibrină, atâtin vitroșiin vivo.Acționează ca un co-inhibitor puternic al mai multor factori de coagulare 
activați, în special Factorii Xa și IIa (trombina). Activitatea inhibitoare primară este mediată prin 
inhibitorul de protează plasmatică, antitrombina.

Timpul de sângerare este de obicei neafectat de tinzaparina sodică. Timpul de tromboplastină parțială 
activată (aPTT) este prelungit de dozele terapeutice de tinzaparină sodică utilizată în tratamentul 
trombozei venoase profunde (TVP). Timpul de protrombină (PT) poate fi ușor prelungit cu tratamentul cu 
tinzaparină sodică, dar de obicei rămâne în limitele normale. Nici aPTT, nici PT nu pot fi utilizate pentru 
monitorizarea terapeutică a tinzaparinei sodice.

Nici heparina nefracţionată, nici tinzaparina sodică nu au activitate fibrinolitică intrinsecă; prin 
urmare, ele nu lizează cheaguri existente. Tinzaparina de sodiu induce eliberarea de inhibitor al căii 
factorului tisular, care poate contribui la efectul antitrombotic. De asemenea, se știe că heparina are 
o varietate de acțiuni care sunt independente de efectele sale anticoagulante. Acestea includ 
interacțiuni cu factorii de creștere a celulelor endoteliale, inhibarea proliferării celulelor musculare 
netede, activarea lipoprotein lipazei, suprimarea secreției de aldosteron și inducerea agregării 
plachetare.

Farmacocinetică/Farmacodinamică
Activitățile anti-Xa și anti-IIa sunt biomarkerii primari pentru evaluarea expunerii la tinzaparină 
sodică deoarece concentrațiile plasmatice ale heparinelor cu greutate moleculară mică nu pot fi 
măsurate direct. Din cauza limitărilor testului analitic, activitatea anti-Xa este biomarkerul cel mai 
larg utilizat. Măsurătorile activităților anti-Xa și anti-IIa în plasmă servesc ca surogate pentru 
concentrațiile de molecule care conțin situsul de legare de mare afinitate pentru antitrombină 
(activități anti-Xa și anti-IIa). În general, nu se recomandă monitorizarea pacienților pe baza activității 
anti-Xa. Datele sunt furnizate în Figura 1 și Tabelul 2 de mai jos.

Au fost efectuate studii cu tinzaparină sodică la voluntari și pacienți sănătoși, atât cu doze fixe, 
cât și cu doze ajustate în funcție de greutate. Terapia recomandată cu tinzaparină sodică se 
bazează pe doza ajustată în funcție de greutate (veziDOZAJ SI ADMINISTRARE).



Figura 1.
Abaterea medie și standard a activității AntiXa în urma administrării SC a unei doze 
unice de 4.500 UI* și a unei doze SC multiple o dată pe zi de 175 UI/kg Tinzaparină de 
sodiu la voluntari sănătoși
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* Dozare bazată pe o doză unică de 4.500 UI. Doza medie administrată a fost de 64,3 UI/kg.

masa 2
Rezumatul parametrilor farmacocinetici (media și abaterea standard) pe baza activității 
AntiXa după administrarea sub formă de doză multiplă unică și o dată pe zi de tinzaparină 
de sodiu la voluntari sănătoși

Parametru (unități) Doză unică (N=23) Doză multiplă (N=14)
Ziua 1

(175 UI/kg)
Ziua 5

(175 UI/kg)4.500 UI*
Cmax(UI/ml) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
Tmax(HR) 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)
Timp de înjumătățire (oră) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Dozare bazată pe o doză unică de 4.500 UI. Doza medie administrată a fost de 64,3 UI/kg.

Absorbţie
Nivelurile plasmatice ale activității anti-Xa cresc în primele 2 până la 3 ore după injectarea SC 
cu tinzaparină sodică și ating un maxim în 4 până la 5 ore. Concentrațiile maxime (Cmax) de 
0,25 și 0,87 UI/ml sunt obținute în urma unei doze unice SC fix de 4500 UI (aproximativ 64,3 
UI/kg) și, respectiv, a unei doze ajustate în funcție de greutate de 175 UI/kg de tinzaparină 
sodică. Pe baza gradului de absorbție (ASC0-∞), o comparație a dozelor unice de 4500 UI și 
12250 UI indică faptul că creșterile activității anti-Xa sunt mai mari decât proporționale cu 
doza în raport cu creșterea dozei. După o singură injecție SC de tinzaparină de sodiu, raportul 
mediu de activitate anti-Xa la anti-IIa, bazat pe suprafața de sub anti-Xa și



profilurile de timp anti-IIa, este de 2,8 și este mai mare decât cea a heparinei nefracționate 
(aproximativ 1,2). Biodisponibilitatea absolută (după 4500 UI SC și administrări intravenoase [IV]) 
este de 86,7% pe baza activității anti-Xa.

Distributie
Volumul de distribuție al tinzaparinei sodice variază de la 3,1 L până la 5,0 L. Aceste valori sunt 
similare ca mărime cu volumul sanguin, sugerând că distribuția activității anti-Xa este limitată la 
compartimentul central.

Metabolism
Heparinele cu greutate moleculară mică sunt parțial metabolizate prin desulfatare și 
depolimerizare.

Eliminare
La voluntarii sănătoși, timpul de înjumătățire prin eliminare după administrarea SC a 4500 UI sau 
175 UI/kg tinzaparină sodică este de aproximativ 3-4 ore, pe baza activității anti-Xa. Clearance-ul 
după administrarea IV a 4500 UI de tinzaparină sodică este de aproximativ 1,7 l/oră. Calea 
principală de eliminare este renală. Activitatea anti-Xa nu s-a acumulat cu o doză zilnică de 175 UI/
kg timp de cinci zile la voluntari sănătoși. (A se vedea Figura 1 și Tabelul 2.)

Populații speciale

Farmacocinetica populației
Concentrații anti-Xa de la aproximativ 180 de pacienți cărora li s-a administrat tinzaparină sodică SC o 
dată pe zi (175 UI/kg greutate corporală) ca tratament al TVP proximală și aproximativ 240 de pacienți 
supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie electivă de șold care primesc tinzaparină sodică SC o 
dată pe zi (~65 UI/kg corp). greutate) au fost analizate prin metode farmacocinetice populaţionale. 
Rezultatele indică faptul că nici vârsta și nici sexul nu modifică în mod semnificativ clearance-ul de sodiu 
al tinzaparinei pe baza activității anti-Xa (veziPRECAUȚII, Generale).Cu toate acestea, s-a observat o 
reducere a clearance-ului tinzaparinei de sodiu la pacienții cu insuficiență renală (clearance-ul creatininei 
calculat redus) (veziPopulații speciale,Insuficiență renală). Greutatea este, de asemenea, un factor 
important pentru predicția clearance-ului tinzaparinei sodiului, în concordanță cu recomandarea ca 
terapia INNOHEP să se bazeze pe doze ajustate în funcție de greutate (veziDOZAJ SI ADMINISTRARE).

Insuficiență renală
Farmacocinetica populației
La pacienții tratați cu tinzaparină sodică (175 UI/kg) pentru TVP, o analiză farmacocinetică 
populațională (PK) a determinat că clearance-ul tinzaparinei de sodiu pe baza activității anti-Xa a fost 
legat de clearance-ul creatininei calculat prin ecuația Cockroft Gault. În această analiză PK, a fost 
observată o reducere a clearance-ului tinzaparinei sodiului în insuficiență renală moderată (30-50 
ml/min) și severă (<30 ml/min). Pacienții cu insuficiență renală severă au prezentat o reducere cu 
24% a clearance-ului tinzaparinei sodiului comparativ cu pacienții cu funcție renală normală (>80 ml/
min).

Studii de hemodializă
Într-un studiu pe 12 pacienți cu insuficiență renală cronică supuși hemodializei, clearance-ul anti-
Xa a fost redus cu 28%, în concordanță cu estimările din analizele PK populației. In alt



Studiul pe 6 pacienți supuși hemodializei, timpul de înjumătățire al activității anti-Xa după o 
doză unică IV de 75 UI/kg de tinzaparină sodică într-o zi fără dializă a fost prelungit față de cel al 
voluntarilor sănătoși (5,2 față de 1,6 ore).

INNOHEP® poate crește riscul de deces, în comparație cu heparina nefracționată (HNF), 
atunci când este administrat la pacienții vârstnici cu insuficiență renală (veziAVERTIZĂRIși 
PRECAUȚII).

Insuficiență hepatică
Niciun studiu prospectiv nu a evaluat farmacocinetica sau farmacodinamia tinzaparinei sodice la 
pacienţii cu insuficienţă hepatică. Cu toate acestea, calea hepatică nu este o cale majoră de 
eliminare a heparinelor cu greutate moleculară mică (veziAVERTIZARE, Hemoragie).

vârstnici
Într-un studiu clinic controlat pe pacienți vârstnici cu insuficiență renală, mai mulți pacienți 
au murit după terapia INNOHEP®, comparativ cu pacienții care au primit terapie cu HNF 
(vezi AVERTIZĂRIșiPRECAUȚII).

Deoarece funcția renală scade odată cu vârsta, eliminarea tinzaparinei sodice poate fi redusă la pacienții 
vârstnici. Într-un studiu prospectiv pe 30 de pacienți vârstnici [6 bărbați, 24 femei; în vârstă de 87,0 ani ±
5,9 ani; greutate corporală medie 62,7±14,6 kg; clearance-ul creatininei 40,6±15,3 ml/min (interval 20-72)] 
tratat cu tinzaparină sodică 175 UI/kg o dată pe zi timp de zece zile pentru tromboembolism venos acut, 
nu a existat o acumulare de activitate anti-Xa pe baza nivelurilor de activitate anti-Xa de vârf.

Obezitatea
Pe baza rezultatelor unui studiu clinic prospectiv și a analizelor PK populației, dozarea bazată pe greutate este 
adecvată pentru pacienții grei/obezi. Parametrii farmacocinetici ai tinzaparinei de sodiu bazați pe activitatea 
anti-Xa sunt independenți de greutatea corporală și indicele de masă corporală (IMC) atunci când tinzaparina de 
sodiu este dozată pe bază de greutate la 175 UI/kg sau 75 UI/kg. Într-un studiu prospectiv pe subiecți grei/obezi 
(101 până la 165 kg; IMC 26-61 kg/m2), profilurile de timp ale activității anti-Xa au fost similare cu cele din studiile 
efectuate pe voluntari cu greutate normală. Datele la doza de 175 UI/kg sunt prezentate în Figura 2. Experiența 
din studiile clinice este limitată la pacienții cu IMC
> 40 kg/m2.



Figura 2
Abaterea medie și standard a activității AntiXa în urma unei singure administrări SC 
de 175 UI/kg tinzaparină sodică la subiecți obezi și voluntari cu greutate normală
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Sarcina
Dispoziţia INNOHEP- a fost studiată la 54 de paciente gravide în orice trimestru. În acest studiu 
deschis, prospectiv, de determinare a dozei, cei tratați cu o doză INNOHEP de 175 UI/kg au avut 
curbe similare anti-Xa de 24 de ore la 28 (n=17) și 36 (n=20) săptămâni de gestație. Doza de 175 UI/kg 
a dus la un nivel mediu de anti-Xa de 0,3 până la 1,0 UI/ml la 4 ore după administrare. Nivelurile 
medii de anti-Xa la 4 ore după doză sugerează că, pe măsură ce sarcina avansează, nu există o 
scădere semnificativă clinic a nivelurilor de anti-Xa. Sarcina are o influență redusă sau deloc asupra 
farmacocineticii INNOHEP- și nu este necesară ajustarea dozei pentru sarcină. (VedeaDozaj si 
administrare.)



STUDII CLINICE

Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) acută cu sau fără embolie 
pulmonară (EP)

Într-un studiu randomizat, multicentric, dublu-orb, INNOHEP- (injecție cu tinzaparină sodică) a fost 
comparat cu heparina nefracționată la 435 de pacienți spitalizați cu TVP proximală simptomatică. Șase la 
sută dintre pacienții înscriși au avut embolie pulmonară simptomatică confirmată de un defect de 
scanare pulmonară segmentară sau mai mare. Pacienții studiului aveau vârste cuprinse între 19 și 92 de 
ani (în medie 61±17 ani), 55% erau bărbați, 88% erau albi și 8% negri. Pacienții au primit fie INNOHEP-SC 
o dată pe zi, în funcție de greutatea corporală (175 UI/kg) și un bolus IV placebo, urmat de perfuzie IV 
continuă cu placebo, fie heparină nefracționată ca doză inițială de bolus IV (5.000 UI) urmată de perfuzie 
IV continuă de nefracționat. heparină cu doza ajustată conform aPTT (de 1,5 până la 2,5 ori valoarea de 
control) și o injecție SC placebo o dată pe zi. Tratamentul a continuat timp de aproximativ 6 zile și ambele 
grupuri de tratament au primit, de asemenea, warfarină de sodiu pe cale orală începând cu ziua 2, care a 
continuat până în ziua 90, cu doze titrate la un INR țintă de 2,0 până la 3,0.

Rata de tromboembolie cumulativă (TE) pe 90 de zile [TVP recurentă sau PE] cu INNOHEP nu 
a fost semnificativ diferită de rata cu heparină nefracţionată. Datele sunt prezentate în 
tabelul 3.

Tabelul 3
Eficacitatea INNOHEP o dată pe zi în tratamentul trombozei venoase profunde acute

Dozare Regim
heparină1

Bolus de 5.000 UI
apoi aPTT Ajustat
Infuzie continuă

IV
n (%)

Indicaţie INNOHEP-1

175 UI/kg
Odata pe zi

SC
n (%)

Tratamentul TVP acută

Intenția de a trata populația2 216 (100%) 219 (100%)
Rezultatul pacientului la 90 de zile

Total TE3Evenimente 6 (2,8%)4 15 (6,8%)4

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

1 Pacienții au fost, de asemenea, tratați cu warfarină de sodiu, începând cu 24-48 de ore de la
tinzaparină sodică sau terapie standard cu heparină.

2 Toți pacienții randomizați care au primit cel puțin o doză de medicament activ din studiu.
3 TE = evenimente tromboembolice (TVP și/sau PE).
4 Intervalul de încredere (IC) de 95% pentru diferența totală a ratei evenimentelor TE (4,0%) a fost

0,07%, 8,07%.



Mortalitatea cu INNOHEP- a fost de 4,6% (10 pacienţi) şi cu heparină de 9,6% (21 pacienţi). Intervalul de 
încredere (IC) de 95% pentru diferența de mortalitate a fost de 0,16%, 9,76%.

Într-un studiu clinic multicentric, deschis, randomizat, INNOHEP- a fost comparat cu heparina 
nefracționată ca tratament inițial pentru pacienții spitalizați cu EP simptomatică care nu necesită 
terapie trombolitică, embolectomie sau întrerupere a venei cave. Pacienții au fost excluși dacă 
prezentau un risc neobișnuit de mare pentru evenimente tromboembolice și/sau hemoragice sau 
alte complicații. Din cei 608 pacienți tratați, 422 aveau TVP documentată. Înainte de a determina 
eligibilitatea studiului și randomizarea, pacienților li sa permis să primească heparină nefracționată; 
78% dintre pacienți au primit heparină nefracționată în doze terapeutice timp de până la 24 de ore, 
iar încă 4% au primit heparină în doze terapeutice mai mult de 24 de ore. După randomizare, 
INNOHEP- a fost administrat SC o dată pe zi, 175 UI/kg greutate corporală; heparină ca bolus IV 
inițial (50 UI/kg) urmat de perfuzie IV continuă cu viteza ajustată conform aPTT (de 2 până la 3 ori 
valoarea de control). Pentru ambele grupuri, tratamentul a continuat timp de aproximativ 8 zile. Toți 
pacienții au primit, de asemenea, tratament anticoagulant oral începând cu primele 3 zile, care a 
continuat până în ziua 90.

Evenimentele tromboembolice au fost rare pentru ambele grupuri de tratament. Nu a fost observată nicio 
diferență între cele două grupuri de tratament pentru incidența recurenței evenimentelor tromboembolice.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE

INNOHEP- este indicat pentru tratamentul trombozei venoase profunde simptomatice acute, 
cu sau fără embolie pulmonară, atunci când este administrat în asociere cu warfarină sodică. 
Siguranța și eficacitatea INNOHEP- au fost stabilite la pacienții internați.

CONTRAINDICAȚII

INNOHEP- este contraindicat la pacienții cu sângerare majoră activă, la pacienții cu (sau 
antecedente de) trombocitopenie indusă de heparină sau la pacienții cu hipersensibilitate la 
tinzaparină sodică.

Pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la heparină, sulfiți, alcool benzilic sau produse din carne de 
porc nu trebuie tratați cu INNOHEP-.

AVERTIZĂRI

INNOHEP- nu este destinat administrării intramusculare sau intravenoase.

INNOHEP- nu poate fi utilizat în mod interschimbabil (unitate pentru unitate) cu heparină sau alte heparine 
cu greutate moleculară mică, deoarece diferă în procesul de fabricație, distribuția greutății moleculare, 
activități anti-Xa și anti-IIa, unități și dozare. Fiecare dintre aceste medicamente are propriile instrucțiuni de 
utilizare.



INNOHEP- nu trebuie utilizat la pacienții cu antecedente de trombocitopenie 
indusă de heparină (vezi CONTRAINDICAȚII).

Risc crescut de deces la pacienții vârstnici cu insuficiență renală:INNOHEP® poate crește 
riscul de deces, comparativ cu HNF, atunci când este administrat la pacienții vârstnici cu 
insuficiență renală.

Un studiu clinic a comparat INNOHEP® (175 UI/kg o dată pe zi; N = 269) și HNF (N = 268) în 
tratamentul inițial al trombozei venoase profunde (TVP) și/sau emboliei pulmonare (EP) la 
pacienții vârstnici cu insuficiență renală. (adică, pacienți cu vârsta de 70 de ani sau peste cu 
clearance-ul creatininei estimat ≤ 30 ml/min sau pacienți cu vârsta de 75 de ani sau mai mult cu 
clearance-ul creatininei estimat ≤ 60 ml/min). Anticoagulantele orale au fost administrate 
concomitent începând cu zilele 1-3 și tratamentul de studiu a fost continuat timp de cel puțin 
cinci zile până când raportul internațional normalizat (INR) a fost între 2-3 în două zile succesive; 
anticoagulantele orale au fost apoi continuate singure, iar pacienții au fost urmăriți până la 90 
de zile după începerea tratamentului. Ratele globale de mortalitate au fost de 6,3% la pacienții 
tratați cu HNF și de 11,2% la pacienții tratați cu INNOHEP®.

hemoragie:INNOHEP-, ca și alte anticoagulante, trebuie utilizat cu precauție extremă în condiții cu risc 
crescut de hemoragie, cum ar fi endocardita bacteriană; hipertensiune arterială necontrolată severă; 
tulburări de sângerare congenitale sau dobândite, inclusiv insuficiență hepatică și amiloidoză; boală 
gastrointestinală activă ulcerativă și angiodisplazică; infarct hemoragic; la scurt timp după intervenția 
chirurgicală la nivelul creierului, coloanei vertebrale sau oftalmologice, sau la pacienții tratați concomitent 
cu inhibitori de trombocite. Sângerarea poate apărea în orice țesut sau organ al corpului în timpul 
terapiei cu INNOHEP-. S-a raportat că hemoragia în unele cazuri duce la deces sau invaliditate 
permanentă. Un eveniment hemoragic trebuie luat în considerare în mod serios în prezența unei scăderi 
inexplicabile a hematocritului, hemoglobinei sau tensiunii arteriale. Dacă apare o hemoragie severă, 
tratamentul cu INNOHEP- trebuie întrerupt.

Hematoamele spinale sau epidurale pot apărea cu utilizarea asociată a heparinelor cu greutate 
moleculară mică sau a heparinoidelor și a anesteziei spinale/epidurale sau a puncției spinale care 
poate duce la paralizie pe termen lung sau permanentă. Riscul acestor evenimente este mai mare cu 
utilizarea cateterelor epidurale postoperatorii permanente sau cu utilizarea concomitentă a unor 
medicamente suplimentare care afectează hemostaza, cum ar fi AINS (vezi caseta AVERTISMENT și 
PRECAUȚII, Interacțiuni medicamentoase).

Trombocitopenie:Trombocitopenia poate apărea la administrarea de INNOHEP-.

În studiile clinice, trombocitopenie (număr de trombocite <100.000/mm3dacă valoarea de bază ≥150.000/mm3,≥
Scădere de 50% dacă valoarea inițială <150.000/mm33) a fost identificat la 1% dintre pacienții cărora li sa 
administrat INNOHEP-; trombocitopenie severă (număr de trombocite mai mic de 50.000/mm3).3) a avut loc în 
0,13%.

Trombocitopenia de orice grad trebuie monitorizată îndeaproape. Dacă numărul de trombocite 
scade sub 100.000/mm3, INNOHEP- ar trebui întreruptă. Cazuri de trombocitopenie cu tromboză 
diseminată au fost, de asemenea, observate în practica clinică cu heparine și heparine cu greutate 
moleculară mică, inclusiv tinzaparină sodică. Unele dintre aceste cazuri au fost



complicat de infarct de organ cu disfuncție secundară de organ sau ischemie a membrelor 
și au dus la deces.

Hipersensibilitate:INNOHEP- conține metabisulfit de sodiu, un sulfit care poate provoca reacții de tip 
alergic, inclusiv simptome anafilactice și episoade astmatice care pun viața în pericol la anumite 
persoane susceptibile. Prevalența generală a sensibilității la sulfiți în populația generală este 
necunoscută, dar este probabil scăzută. Sensibilitatea la sulfiți este mai frecventă la persoanele 
astmatice decât la persoanele neastmatice.

Priapism:Priapismul a fost raportat în urma supravegherii după punerea pe piață ca un 
eveniment rar. În unele cazuri a fost necesară intervenția chirurgicală.

Diverse:INNOHEP- flaconul cu doze multiple contine alcool benzilic ca conservant. 
Administrarea de medicamente care conțin alcool benzilic ca conservant la nou-născuții 
prematuri a fost asociată cu un „sindrom de gâfâit.” Deoarece alcoolul benzilic poate 
traversa placenta, INNOHEP-conservat cu alcool benzilic trebuie utilizat cu prudență la 
femeile însărcinate numai dacă este absolut necesar. (vedeaPRECAUȚII, Sarcina).

PRECAUȚII

General:INNOHEP- nu trebuie amestecat cu alte injecții sau perfuzii.

INNOHEP- trebuie utilizat cu grijă la pacienții cu diateză hemoragică, hipertensiune arterială 
necontrolată sau cu antecedente de ulcerație gastrointestinală recentă, retinopatie diabetică și 
hemoragie.

În concordanță cu modificările așteptate ale funcției renale legate de vârstă, pacienții 
vârstnici și pacienții cu insuficiență renală pot prezenta o eliminare redusă a tinzaparinei 
sodice. INNOHEP- trebuie utilizat cu prudență la acești pacienți (veziAVERTIZĂRIși
FARMACOLOGIE CLINICA,Populații Speciale).

Teste de laborator:În timpul tratamentului cu INNOHEP- sunt recomandate hemoleucogramele complete 
periodice, inclusiv trombocitele și hematocritul sau hemoglobina, precum și teste de scaun pentru sânge 
ocult. Atunci când sunt administrate la dozele recomandate, testele de anticoagulare de rutină, cum ar fi 
timpul de protrombină (PT) și timpul de tromboplastină parțială activată (aPTT) sunt măsuri relativ 
insensibile ale activității INNOHEP și, prin urmare, nu sunt adecvate pentru monitorizare.

Interacțiuni medicamentoase:Din cauza riscului crescut de sângerare, INNOHEP- trebuie utilizat cu 
prudență la pacienții cărora li se administrează anticoagulante orale, inhibitori plachetari (de exemplu, 
salicilați, dipiridamol, sulfinpirazonă, dextran, AINS inclusiv ketorolac trometamina, ticlopidină și 
clopidogrel) și trombolitice. Dacă administrarea concomitentă este esențială, se recomandă monitorizarea 
clinică și de laborator atentă a acestor pacienți (veziPRECAUȚII, Teste de laborator).

Interacțiuni ale testelor de laborator
Creșterea transaminazelor serice:Creșteri reversibile asimptomatice ale nivelurilor de 
aspartat (AST [SGOT]) și alanină (ALT [SGPT]) aminotransferazei au apărut la pacienții în 
timpul tratamentului cu INNOHEP- (veziREACȚII ADVERSE, Creșteri ale serului



aminotransferaze).Creșteri similare ale nivelurilor transaminazelor au fost observate și la 
pacienții și voluntarii tratați cu heparină și alte heparine cu greutate moleculară mică.

Deoarece determinările aminotransferazei sunt importante în diagnosticul diferențial al infarctului 
miocardic, al bolii hepatice și al embolilor pulmonari, creșterile care ar putea fi cauzate de medicamente 
precum INNOHEP- ar trebui interpretate cu prudență.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii:Nu au fost efectuate studii pe termen lung la 
animale pentru a evalua potențialul carcinogen al tinzaparinei de sodiu.

Tinzaparina sodică nu a prezentat potențial genotoxic într-unin vitrotestul mutației celulelor bacteriene 
(testul AMES),in vitroTest de mutație a genei înainte de celule ovariene de hamster chinezesc,in vitro 
testul aberației cromozomiale limfocitelor umane șiin vivotestul micronucleului la șoarece. S-a constatat 
că tinzaparina sodică în doze SC de până la 1800 UI/kg/zi la șobolan (de aproximativ 2 ori doza maximă 
recomandată la om pe baza suprafeței corporale) nu are niciun efect asupra fertilității și performanței 
reproductive.

Sarcina
Sarcina:Categoria B:
Toate sarcinile au un risc de fond de malformații congenitale, pierderi sau alte rezultate adverse, 
indiferent de expunerea la medicamente. Rezumatul riscului fetal de mai jos descrie potențialul 
INNOHEP- de a crește riscul de anomalii de dezvoltare peste riscul de fond.

Rezumatul riscului fetal
Nu se prevede că INNOHEP- va crește riscul de anomalii de dezvoltare. INNOHEP- 
nu traversează placenta, pe baza studiilor la oameni și animale și nu prezintă 
dovezi de efecte teratogene sau fetotoxicitate.

Considerații clinice
Numai sarcina conferă un risc crescut de tromboembolism care este chiar mai mare pentru 
femeile cu boală tromboembolice preexistentă, anumite afecțiuni de sarcină cu risc ridicat și un 
istoric de complicații în timpul unei sarcini anterioare.

Toți pacienții cărora li se administrează anticoagulante precum tinzaparina, inclusiv femeile însărcinate, 
prezintă risc de sângerare. Femeile însărcinate care primesc tinzaparină trebuie monitorizate cu atenție 
pentru semne de sângerare sau anticoagulare excesivă. Hemoragia poate apărea în orice loc și poate duce la 
moartea mamei și/sau a fătului. Femeile însărcinate trebuie informate cu privire la pericolul potențial pentru 
făt și mamă dacă tinzaparina este administrată în timpul sarcinii. Luarea în considerare a utilizării unui agent 
cu acțiune mai scurtă ar trebui să fie abordată în mod specific pe măsură ce se abordează livrarea.

Date
Date umane - Cincizeci și patru de femei gravide sau care intenționează să rămână gravide cu 
afecțiuni care necesită anticoagulare au primit INNOHEP- într-un studiu deschis, prospectiv, de 
determinare a dozei de sarcină. (VedeaFarmacologie clinică,Populații speciale,Sarcina.)Pacienții 
au primit 50 până la 175 UI/kg/zi, doza fiind începută chiar înainte de concepție sau până la 32 
de săptămâni de gestație. Durata expunerii a variat de la 3 la 463 de zile (mediana 159 de zile). 
Din 55 de sarcini, au existat



50 de născuți vii, 3 avorturi spontane în primul trimestru și 2 decese intrauterine la 17 și 30 
de săptămâni. Aproximativ 6% dintre sarcini au fost complicate de suferința fetală.

Aproximativ 10% dintre femeile însărcinate care au primit INNOHEP au prezentat 
sângerări vaginale semnificative. O relație cauză-efect pentru observațiile de mai sus nu 
a fost stabilită.

Date despre animale - Studiile de teratogenitate au fost efectuate la șobolani la doze SC de până la 
1800 UI/kg/zi (aproximativ 2 ori doza maximă recomandată la om pe baza suprafeței corporale) și la 
iepuri la doze SC de până la 1900 UI/kg/zi (aproximativ de 4 ori doza maximă recomandată la om, pe 
baza suprafeței corporale) și nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau vătămări 
asupra fătului din cauza tinzaparinei de sodiu. Cu toate acestea, nu există studii adecvate și bine 
controlate la femeile însărcinate. Deoarece studiile de reproducere la animale nu sunt întotdeauna 
predictive pentru răspunsul uman, acest medicament trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă 
este absolut necesar. INNOHEP- nu traversează placenta.

Cazuri de „Sindromul Gâfâit” au apărut la prematuri când au fost administrate cantități mari de 
alcool benzilic (99 – 404 mg/kg/zi). Flaconul de 2 ml de INNOHEP conține 20 mg de alcool 
benzilic (10 mg de alcool benzilic per ml) (veziAVERTIZĂRI, Diverse).Dacă INNOHEP- este utilizat 
în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timp ce ia acest medicament, pacienta 
trebuie informată cu privire la potențialele pericole pentru făt.

Mamele care alăptează:În studiile în care tinzaparina de sodiu a fost administrată subcutanat la șobolani 
care alăptează, s-au găsit niveluri foarte scăzute de tinzaparină de sodiu în laptele matern. Nu se știe dacă 
tinzaparina sodică se excretă în laptele uman. Deoarece multe medicamente sunt excretate în laptele 
uman, se recomandă prudență atunci când INNOHEP- este administrat femeilor care alăptează.

Utilizare pediatrică:Siguranța și eficacitatea tinzaparinei sodice la copii și adolescenți nu 
au fost stabilite.

Utilizare geriatrica:INNOHEP® poate crește riscul de deces, comparativ cu HNF, atunci 
când este administrat la pacienții vârstnici cu insuficiență renală (veziAVERTIZĂRIși 
PRECAUȚII).

În studiile clinice pentru tratamentul TVP descrise înSTUDII CLINICE secțiunea, 58% dintre pacienți 
aveau 65 de ani sau mai mult și 29% aveau 75 de ani și peste. În aceste studii, nu au fost observate 
diferențe generale semnificative în ceea ce privește siguranța sau eficacitatea între acești subiecți și 
subiecții mai tineri.

REACTII ADVERSE

Sângerare : Sângerarea este cel mai frecvent eveniment advers asociat cu INNOHEP-(injectarea cu 
tinzaparină sodică); cu toate acestea, incidența sângerărilor majore este scăzută. În studiile clinice, 
definiția sângerării majore a inclus sângerare însoțită de o scădere de ≥2 grame/dL a hemoglobinei, 
care necesită transfuzia a 2 sau mai multe unități de produse sanguine sau



sângerare care a fost intracraniană, retroperitoneală sau într-o articulație protetică majoră. Datele sunt 
prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4
Evenimente majore de sângerare1în tratamentul trombozei venoase profunde acute 
cu sau fără embolie pulmonară

Indicaţie Grup de tratament1

Tratamentul TVP acută
Cu sau fără PE

INNOHEP-
N=519

%

heparină
N=524

%
Evenimente majore de sângerare2 0,83 2.73

1INNOHEP- 175 UI/kg o dată pe zi SC. Bolus IV inițial de heparină nefracționată de 5.000 UI
urmată de perfuzie IV continuă ajustată la un aPTT de 1,5 până la 2,5 sau bolus IV inițial de 50 UI/kg 
urmată de perfuzie IV continuă ajustată la un APTT de 2,0 până la 3,0. În toate grupurile, tratamentul 
a continuat timp de aproximativ 6 până la 8 zile și toți pacienții au primit tratament anticoagulant oral 
începând cu primele 2 până la 3 zile.
Sângerare însoțită de o scădere de ≥2 grame/dL a hemoglobinei, care necesită transfuzia a 2 sau mai 
multe unități de produse sanguine sau sângerare care a fost intracraniană, retroperitoneală sau într-o 
articulație protetică majoră.
CI de 95% privind diferența dintre ratele evenimentelor hemoragice majore (1,9%) a fost de 0,33%, 3,47%.

2

3

Pot apărea hemoragii fatale sau nefatale din orice țesut sau organ. Semnele, simptomele și 
severitatea vor varia în funcție de localizarea și gradul sau amploarea sângerării. Complicațiile 
hemoragice se pot prezenta ca, dar nu se limitează la, paralizie; parestezii; dureri de cap, piept, 
abdomen, articulații, mușchi sau alte dureri; ameţeală; dificultăți de respirație, dificultăți de 
respirație sau de înghițire; umflătură; slăbiciune; hipotensiune arterială, șoc sau comă. Prin urmare, 
posibilitatea de apariție a hemoragiei trebuie luată în considerare în evaluarea stării oricărui pacient 
anticoagulant cu plângeri care nu indică un diagnostic evident (vezi AVERTIZARE, Hemoragie).

Trombocitopenie : În studiile clinice, trombocitopenia a fost identificată la 1% dintre pacienții tratați 
cu INNOHEP-. Trombocitopenie severă (număr de trombocite <50.000/mm33) a avut loc în 0,13% 
(veziAVERTIZĂRI, Trombocitopenie).

Creșteri ale aminotransferazelor serice : Au fost raportate creșteri asimptomatice ale nivelurilor de 
aspartat (AST [SGOT]) și/sau alanină (ALT [SGPT]) aminotransferazei mai mari de 3 ori limita 
superioară a valorii normale a intervalului de referință de laborator până la 8,8% și 13% pentru AST. 
și, respectiv, ALT la pacienții cărora li se administrează tinzaparină sodică pentru tratamentul TVP. 
Creșteri similare ale nivelurilor de aminotransferaze au fost observate și la pacienții și voluntarii 
sănătoși tratați cu heparină și alte heparine cu greutate moleculară mică. Astfel de creșteri sunt 
reversibile și sunt rareori asociate cu creșteri ale bilirubinei (veziPRECAUȚII, Teste de laborator).

Reacții locale : Iritația locală ușoară, durerea, hematom și echimoza pot urma injectarea SC de 
INNOHEP-. Hematomul la locul injectării a fost raportat la aproximativ 16% dintre pacienții 
tratați cu INNOHEP-.



Hipersensibilitate : Pot apărea reacții anafilactice/anafilactoide în asociere cu 
utilizarea INNOHEP (veziCONTRAINDICAȚIIșiAVERTIZĂRI).

Evenimente adverse : Evenimentele adverse cu INNOHEP- sau heparină raportate cu o frecvență de ≥1% 
din studiile clinice cu pacienți care urmează tratament pentru TVP proximală cu sau fără PE sunt furnizate 
în Tabelul 5.

Tabelul 5
Evenimente adverse care au avut loc în≥1% în tratamentul trombozei venoase profunde acute 
cu sau fără studii de embolie pulmonară

Grup de tratament1

INNOHEP-
N=519
n (%)

heparină
N=524
n (%)

Evenimente adverse

Infecții ale tractului urinar 19 (3,7%) 18 (3,4%)
Embolie pulmonară 12 (2,3%) 12 (2,3%)
Dureri în piept 12 (2,3%) 8 (1,5%)
Epistaxis 10 (1,9%) 7 (1,3%)
Durere de cap 9 (1,7%) 9 (1,7%)
Greaţă 9 (1,7%) 10 (1,9%)
Hemoragia NOS 8 (1,5%) 23 (4,4%)
Dureri de spate 8 (1,5%) 2 (0,4%)
Febră 8 (1,5%) 11 (2,1%)
Durere 8 (1,5%) 7 (1,3%)
Constipație 7 (1,3%) 9 (1,7%)
Eczemă 6 (1,2%) 8 (1,5%)
Dispneea 6 (1,2%) 9 (1,7%)
Vărsături 5 (1,0%) 8 (1,5%)
Hematurie 5 (1,0%) 6 (1,1%)
Durere abdominală 4 (0,8%) 6 (1,1%)
Diaree 3 (0,6%) 7 (1,3%)
Anemie 0 7 (1,3%)

NOS = nu se specifică altfel
1 INNOHEP- 175 UI/kg o dată pe zi SC. Bolus IV inițial de heparină nefracționată de 5.000 UI

urmată de perfuzie IV continuă ajustată la un aPTT de 1,5 până la 2,5 sau bolus IV inițial de 50 UI/kg 
urmată de perfuzie IV continuă ajustată la un APTT de 2,0 până la 3,0. În toate grupurile, tratamentul 
a continuat timp de aproximativ 6 până la 8 zile și toți pacienții au primit tratament anticoagulant oral 
începând cu primele 2 până la 3 zile.

Alte evenimente adverse în studiile finalizate sau în curs : Alte evenimente adverse raportate cu o frecvență de≥1% din 
4.000 de pacienți care au primit INNOHEP- în studiile clinice finalizate sau în curs de desfășurare sunt enumerați în 
funcție de sistemul corpului:

Corpul ca întreg:hematom la locul injectării, reacție neclasificată.



Tulburări cardiovasculare, generale:hipotensiune arterială, hipertensiune arterială. 

Tulburări ale sistemului nervos central și periferic:ameţeală. 

Tulburări ale sistemului gastrointestinal:flatulență, tulburări gastro-intestinale (nu altfel  
specificat), dispepsie. 

Tulburări ale ritmului și ritmului cardiac:tahicardie. 

Tulburări mio, endo, pericardice și valvulare:angină pectorală. 

Tulburări ale trombocitelor, sângerării și coagularii:hematom, trombocitopenie. 

Tulburari psihiatrice:insomnie, confuzie. 

Tulburări ale globulelor roșii:anemie. 

Tulburări ale mecanismului de rezistență:vindecare afectată, infecție. 

Tulburări ale sistemului respirator:pneumonie, tulburări respiratorii. 

Tulburări ale pielii și anexe:erupție cutanată eritematoasă, prurit, erupție buloasă, piele  
tulburare. 

Tulburări ale sistemului urinar:retenție urinară, disurie. 

Tulburări vasculare (extracardiace):tromboflebită adâncă, tromboflebită adâncă la picioare. 

Evenimentele adverse grave raportate în studiile clinice sau din experiența de după punerea pe piață 
sunt  incluse în tabelele 6 și, respectiv, 7: 



Tabelul 6
Evenimente adverse grave asociate cu INNOHEP- în studiile clinice

Categorie Eveniment advers grav
Legat de sângerare Sângerare anorectală

Sângerare cerebrală/intracraniană 
Epistaxis
Hemoragie gastrointestinală 
Hemartroză
Hematemeza
Hematurie
Hemopericard
Hemoragia NOS
Sângerare la locul injectării 
Melena
purpură
Sângerare retroperitoneală/intra-abdominală 
Hemoragie vaginală
Hematomul plăgii

Disfuncție de organ Angină pectorală
Aritmie cardiaca
Edem dependent
Infarct miocardic/tromboză coronariană 
Tromboembolism

Fetal/neonatal Anomalii congenitale
Moartea fetală
Suferință fetală

Cutanat Erupție buloasă
Erupție cutanată eritematoasă

Erupție cutanată maculopapulară

Necroza pielii
hematologic Granulocitopenie

Trombocitopenie
Reactii alergice Reactie alergica
Reacție la locul injectării Celulita
Neoplazic Neoplasm



Tabelul 7
Alte evenimente adverse grave asociate cu INNOHEP- de la PostMarketing 
Surveillance

Categorie Eveniment advers grav
Disfuncție de organ Hepatită colestatică

Creșterea enzimelor hepatice 
Ischemie periferică
Priapism

Legat de sângerare hematom
Hemoptizie
Hemoragie oculară
Sângerare rectală

Reacții cutanate Necroliza epidermică
Necroza ischemică
Sindromul Stevens-Johnson 
Urticarie

hematologic Agranulocitoza
Pancitopenie
Trombocitemie

Reacții la locul injectării Abces
Necroză

Reactii alergice Purpură alergică
Angioedem

Fetal/neonatal Aplazia cutoasă a scalpului 
Hipotonie neonatală

General Reacție febrilă acută

Supraveghere continuă a siguranței : Când se utilizează anestezie neuraxială (anestezie epidurală/
rahidiană) sau puncție spinală, pacienții anticoagulați sau programați pentru a fi anticoagulați cu heparine 
sau heparinoide cu greutate moleculară mică pentru prevenirea complicațiilor tromboembolice sunt 
expuși riscului de a dezvolta un hematom epidural sau spinal, care poate avea ca rezultat - paralizie la 
termen sau permanent (vezicutie AVERTISMENT).

A fost raportat hematom epidural spinal în asociere cu anestezie neuraxială sau puncție 
spinală cu INNOHEP®.

Hematom epidural spinal cu INNOHEP- administrat în doză terapeutică a fost raportat la 
cel puțin un pacient care nu a primit anestezie neuraxială sau puncție spinală.



Supradozaj

Simptome/tratament:Supradozajul accidental de INNOHEP- (injecție cu tinzaparină sodică) poate duce la 
complicații ale sângerării (veziAVERTIZARE, Hemoragie).Sângerările nazale, sângele în urină sau scaunele 
de gudron pot fi observate ca primele semne de sângerare. Echimoze ușoare sau hemoragii petehiale pot 
preceda sângerarea evidentă. În caz de sângerare minoră, pacientul trebuie monitorizat pentru semne de 
sângerare mai severă.

Dintre pacienții despre care se știe că au primit o supradoză de tinzaparină sodică în studiile clinice, 
definită ca una sau mai multe doze >200 UI/kg pentru tratamentul TVP sau >100 UI/kg pentru 
prevenirea TVP, aproximativ 16% au prezentat o complicație hemoragică. .

Din rapoartele spontane de supradozaj probabil cu tinzaparină sodică, aproximativ 81% au fost însoțite de 
sângerare, de obicei hematom. Majoritatea pacienților care au complicații hemoragice în timpul tratamentului cu 
INNOHEP- pot fi controlați prin întreruperea tratamentului cu INNOHEP-, aplicând presiune asupra locului, dacă 
este posibil, și înlocuind volumul și elementele hemostatice din sânge (de exemplu, globule roșii, plasmă 
proaspătă congelată, trombocite), după cum este necesar. În cazul în care acest lucru este ineficient, se poate 
administra sulfat de protamina.

În cazurile de sângerare gravă sau de supradozaj mare, sulfatul de protamina (soluție 1%) poate fi 
administrat prin perfuzie IV lentă la o doză de 1 mg protamina pentru fiecare 100 UI anti-Xa de 
INNOHEP administrat. O a doua perfuzie de 0,5 mg sulfat de protamină per 100 anti-Xa UI de 
INNOHEP- poate fi administrată dacă aPTT măsurată la 2 până la 4 ore după prima perfuzie rămâne 
prelungită. Chiar și cu doza suplimentară de protamină, aPTT poate rămâne mai prelungit decât s-ar 
găsi de obicei după administrarea de protamină pentru a inversa heparina nefracționată. Protamina 
nu neutralizează complet activitatea anti-Xa a tinzaparinei sodice (maximum aproximativ 60%).

O atenție deosebită trebuie acordată pentru a evita supradozajul cu sulfat de protamina. Administrarea 
de sulfat de protamină poate provoca reacții hipotensive și anafilactoide severe. Deoarece s-au raportat 
reacții fatale cu sulfatul de protamină, acesta trebuie administrat numai atunci când mijloacele de 
resuscitare sunt disponibile. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta produselor Protamine 
Sulfate Injection, USP.

Dozele unice SC de tinzaparină sodică de 22.000 și 7.700 UI/kg (de aproximativ 10 și, respectiv, de 7 
ori doza maximă recomandată la om, în funcție de suprafața corporală) au fost letale pentru șoareci 
și, respectiv, șobolani. Simptomele de toxicitate acută au inclus formarea de hematom și sângerare 
la locul injectării, anemie, scăderea activității motorii, mers instabil, piloerecție și ptoză.

DOZAJ SI ADMINISTRARE

Toți pacienții trebuie evaluați pentru tulburări de sângerare înainte de administrarea INNOHEP-. Deoarece 
parametrii de coagulare nu sunt potriviți pentru monitorizarea activității INNOHEP, nu este necesară 
monitorizarea de rutină a parametrilor de coagulare (veziPRECAUȚII, Teste de laborator).



Dozaj pentru adulți

Doza recomandată de INNOHEP- pentru tratamentul TVP cu sau fără PE este de 175 anti-Xa UI/kg 
greutate corporală, administrată SC o dată pe zi timp de cel puțin 6 zile și până când pacientul este 
anticoagulat adecvat cu warfarină (INR cel puțin 2,0). timp de două zile consecutive). Terapia cu 
warfarină sodică trebuie iniţiată atunci când este cazul (de obicei în 1-3 zile de la iniţierea 
INNOHEP). Sarcina are o influență redusă sau deloc asupra farmacocineticii INNOHEP- și nu este 
necesară ajustarea dozei pentru sarcină.

Deoarece INNOHEP- poate afecta teoretic PT/INR, pacienților cărora li se administrează atât INNOHEP- cât și 
warfarină ar trebui să li se preleveze sânge pentru determinarea PT/INR chiar înainte de următoarea doză 
programată de INNOHEP-.

Tabelul 8 oferă doze de INNOHEP pentru tratamentul TVP cu sau fără PE. Este necesar să se calculeze doza 
corespunzătoare de INNOHEP pentru greutățile pacienților care nu sunt afișate în Tabelul 8.

Trebuie utilizată o seringă calibrată corespunzător pentru a asigura retragerea volumului corect de 
medicament din flacoanele INNOHEP.



Tabelul 8
INNOHEP - Dozare bazată pe greutate pentru tratamentul trombozei venoase profunde cu 
sau fără embolie pulmonară simptomatică

Tratament TVP

175 UI/kg SC o dată pe zi
20.000 UI per mlCorpul pacientului

A cantari
Lire sterline

Corpul pacientului
A cantari
KilogrameDoza

(IU)
Cantitate

(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

Pentru a calcula volumul (mL) al unui INNOHEP-175 anti-Xa UI per kg de doză SC pentru 
tratamentul trombozei venoase profunde:

Greutatea pacientului (kg) X 0,00875 mL/kg = volumul de administrat (mL) subcutanat

Administrare

INNOHEP- este o soluție limpede, incoloră până la ușor gălbuie și, ca și în cazul altor produse 
medicamentoase parenterale, trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și decolorare înainte de 
administrare.

INNOHEP- se administrează prin injecție SC. Nu trebuie administrat prin injecție intramusculară 
sau intravenoasă.



Tehnica de injectare subcutanată:Pacienții trebuie să fie întinși (decubit dorsal) sau așezați și 
INNOHEP-administrat prin injecție SC profundă. Administrarea trebuie alternată între peretele 
abdominal anterolateral stâng și drept și posterolateral stâng și drept. Locul de injectare 
trebuie schimbat zilnic. Toată lungimea acului trebuie introdusă într-un pliu cutanat ținut între 
degetul mare și arătător; pliul cutanat trebuie ținut pe toată durata injecției. Pentru a minimiza 
vânătăile, nu frecați locul injectării după terminarea injecției.

CUM SE Aprovizionează

INNOHEP- este disponibil într-un flacon cu doze multiple de 2 ml în următoarele ambalaje:

Cutie cu 1 Flacon de 2 ml (20.000 UI anti-Xa per ml) 
NDC 59572-342-08 

Cutie cu 10 fiole de 2 ml (20.000 UI anti-Xa per ml) 
NDC 59572-342-53 

Magazin la 25°C (77°F); excursii permise până la 15°-30°C (59°-86°F) [Vezi Temperatura 
camerei controlată USP].

A nu se lasa la indemana copiilor.
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Corporația Celgene
Summit, NJ 07901

PRODUS DE:
Produse farmaceutice LEO 
DK-2750 Ballerup, Danemarca
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