
Innohep-
(tinzaparinnatriuminjektion)

För Subcu-endast taneous (SC) Användning Rxendast

SPINAL/EPIDURAL HEMATOM

När neuraxiell anestesi (epidural/spinalbedövning) eller spinalpunktion används, 
riskerar patienter som antikoaguleras eller planeras att bli antikoagulerade med 
lågmolekylära hepariner eller heparinoider för att förhindra tromboemboliska 
komplikationer att utveckla ett epiduralt eller spinalt hematom på lång sikt eller som 
kan resultera i permanent förlamning.

Risken för dessa händelser ökar genom användning av kvarvarande epidurala katetrar för 
administrering av analgesi eller genom samtidig användning av läkemedel som påverkar 
hemostas såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), trombocythämmare 
eller andra antikoagulantia. Risken tycks också öka vid traumatisk eller upprepad epidural eller 
spinalpunktion.

Patienter bör övervakas ofta med avseende på tecken och symtom på neurologisk 
funktionsnedsättning. Om neurologisk kompromiss noteras är akut behandling nödvändig.

Läkaren bör överväga den potentiella nyttan kontra risken före neuraxiell intervention hos 
patienter som är antikoagulerade eller som ska antikoaguleras för tromboprofylax (se även 
VARNINGAR, Blödning och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, Läkemedelsinteraktioner).

BESKRIVNING

INNOHEP- är en steril lösning som innehåller tinzaparinnatrium, ett heparin med låg 
molekylvikt. Det finns i en flaska med flera doser på 2 ml.

Varje 2 ml injektionsflaska innehåller 20 000 anti-Factor Xa IE (anti-Xa) tinzaparinnatrium per ml, 
totalt 40 000 IE, och 3,1 mg/ml natriummetabisulfit som stabilisator. Flaskan innehåller 10 mg/ml 
bensylalkohol som konserveringsmedel. Natriumhydroxid kan tillsättas för att uppnå ett pH-område 
på 5,0 till 7,5.
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bord 1
Sammansättning av 20 000 antiXa IE/ml INNOHEP- (tinzaparinnatriuminjektion)

Komponent Kvantitet per ml

Tinzaparinnatrium 20 000 anti-Xa IE
Bensylalkohol, USP 10 mg
Natriummetabisulfit, USP 3,106 mg1

Natriumhydroxid, USP som nödvändigt
Vatten för injektion, USP qs till 1 ml

1Motsvarande 3,4 mg/ml natriumbisulfit

Tinzaparinnatrium är natriumsaltet av ett lågmolekylärt heparin som erhålls genom 
kontrollerad enzymatisk depolymerisation av heparin från tarmslemhinnan från svin med 
heparinas frånFlavobacterium heparinum.Majoriteten av komponenterna har en 2-O-sulfo-4-
enpyranosuronsyrastruktur vid den icke-reducerande änden och en 2-N,6-O-disulfo-D-
glukosaminstruktur vid den reducerande änden av kedjan.

Potensen bestäms med hjälp av en biologisk analys och tolkas av den första 
internationella lågmolekylära heparinstandarden som enheter av anti-faktor Xa (anti-Xa) 
aktivitet per milligram. Den genomsnittliga tinzaparinnatrium anti-faktor Xa-aktiviteten 
är cirka 100 IE per milligram. Medelmolekylvikten varierar mellan 5 500 och 7 500 dalton. 
Molekylviktsfördelningen är:

<2 000
2 000 till 8 000
> 8 000

Daltons
Daltons
Daltons

<10 % 
60 % till 72 % 
22 % till 36 % 

Strukturformel:



KLINISK FARMAKOLOGI

Tinzaparinnatrium är ett lågmolekylärt heparin med antitrombotiska egenskaper. Tinzaparinnatrium 
hämmar reaktioner som leder till koagulering av blod, inklusive bildning av fibrinproppar, bådein 
vitroochin vivo.Det fungerar som en potent co-inhibitor av flera aktiverade koagulationsfaktorer, 
särskilt faktorerna Xa och IIa (trombin). Den primära hämmande aktiviteten förmedlas genom 
plasmaproteashämmaren, antitrombin.

Blödningstiden är vanligtvis opåverkad av tinzaparinnatrium. Aktiverad partiell 
tromboplastintid (aPTT) förlängs av terapeutiska doser av tinzaparinnatrium som används vid 
behandling av djup ventrombos (DVT). Protrombintiden (PT) kan förlängas något med 
tinzaparinnatriumbehandling men ligger vanligtvis inom normalområdet. Varken aPTT eller PT 
kan användas för terapeutisk övervakning av tinzaparinnatrium.

Varken ofraktionerat heparin eller tinzaparinnatrium har inneboende fibrinolytisk aktivitet; därför 
lyserar de inte befintliga blodproppar. Tinzaparinnatrium inducerar frisättning av 
vävnadsfaktorvägshämmare, vilket kan bidra till den antitrombotiska effekten. Heparin är också känt 
för att ha en mängd olika effekter som är oberoende av dess antikoagulerande effekter. Dessa 
inkluderar interaktioner med endotelcelltillväxtfaktorer, hämning av proliferation av glatta 
muskelceller, aktivering av lipoproteinlipas, undertryckande av aldosteronsekretion och induktion av 
trombocytaggregation.

Farmakokinetik/Farmakodynamik
Anti-Xa- och anti-IIa-aktiviteter är de primära biomarkörerna för bedömning av exponering av 
tinzaparinnatrium eftersom plasmakoncentrationer av hepariner med låg molekylvikt inte kan mätas 
direkt. På grund av analytiska analysbegränsningar är anti-Xa-aktivitet den mer allmänt använda 
biomarkören. Mätningarna av anti-Xa- och anti-IIa-aktiviteter i plasma tjänar som surrogat för 
koncentrationerna av molekyler som innehåller bindningsstället med hög affinitet för antitrombin (anti-Xa- 
och anti-IIa-aktiviteter). Övervakning av patienter baserat på anti-Xa-aktivitet rekommenderas i allmänhet 
inte. Uppgifterna tillhandahålls i figur 1 och tabell 2 nedan.

Studier med tinzaparinnatrium på friska frivilliga och patienter har utförts med både fast 
och viktjusterad dosadministration. Rekommenderad behandling med tinzaparinnatrium 
baseras på viktjusterad dosering (seDOSERING OCH ADMINISTRERING).



Figur 1.
Medelvärde och standardavvikelse för AntiXa-aktivitet efter SC-administrering av en 
engångsdos på 4 500 IE* och en gång dagligen multipel SC-dos på 175 IE/kg 
tinzaparinnatrium till friska frivilliga
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* Dosering baserad på engångsdos på 4 500 IE. Den administrerade medeldosen var 64,3 IE/kg.

Tabell 2
Sammanfattning av farmakokinetiska parametrar (medelvärde och standardavvikelse) Baserat 
på AntiXa-aktivitet efter engångsdos och en gång dagligen multipla doser SC administrering 
av tinzaparinnatrium till friska frivilliga

Parameter (enheter) Enkeldos (N=23) Multipeldos (N=14)
Dag 1

(175 IE/kg)
Dag 5

(175 IE/kg)4 500 IE*
Cmax(IE/ml) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
Tmax(tim) 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-∞(IE*tim/ml)
Halveringstid (tim) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Dosering baserad på engångsdos på 4 500 IE. Den administrerade medeldosen var 64,3 IE/kg.

Absorption
Plasmanivåerna av anti-Xa-aktivitet ökar under de första 2 till 3 timmarna efter subkutan 
injektion av tinzaparinnatrium och når ett maximum inom 4 till 5 timmar. Maximala 
koncentrationer (Cmax) på 0,25 och 0,87 IE/ml uppnås efter en fast enkeldos av SC på 4 500 IE 
(cirka 64,3 IE/kg) respektive en viktjusterad dos på 175 IE/kg tinzaparinnatrium. Baserat på 
graden av absorption (AUC0-∞), en jämförelse av 4 500 IE och 12 250 IE enstaka doser indikerar 
att ökningar av anti-Xa-aktivitet är större än dosproportionella i förhållande till dosökningen. 
Efter en enkel SC-injektion av tinzaparinnatrium, det genomsnittliga anti-Xa till anti-IIa 
aktivitetsförhållandet, baserat på ytan under anti-Xa och



anti-IIa tidsprofiler, är 2,8 och är högre än den för ofraktionerat heparin (ungefär 1,2). 
Den absoluta biotillgängligheten (efter 4 500 IE SC och intravenös [IV] administrering) är 
86,7 % baserat på anti-Xa-aktivitet.

Distribution
Distributionsvolymen för tinzaparinnatrium sträcker sig från 3,1 L till 5,0 L. Dessa värden liknar 
storleken på blodvolymen, vilket tyder på att fördelningen av anti-Xa-aktivitet är begränsad till 
det centrala utrymmet.

Ämnesomsättning

Hepariner med låg molekylvikt metaboliseras delvis genom avsulfatering och 
depolymerisation.

Eliminering
Hos friska frivilliga är halveringstiden för eliminering efter subkutan administrering av 4 500 IE 
eller 175 IE/kg tinzaparinnatrium cirka 3-4 timmar baserat på anti-Xa-aktivitet. Clearance efter 
intravenös administrering av 4 500 IE tinzaparinnatrium är cirka 1,7 l/timme. Den primära 
elimineringsvägen är renal. Anti-Xa-aktivitet ackumulerades inte med en dos en gång dagligen på 
175 IE/kg under fem dagar hos friska frivilliga. (Se figur 1 och tabell 2.)

Särskilda populationer

Populationsfarmakokinetik
Anti-Xa-koncentrationer från cirka 180 patienter som fick SC tinzaparinnatrium en gång 
dagligen (175 IE/kg kroppsvikt) som behandling av proximal DVT och cirka 240 patienter som 
genomgick elektiv höftprotesoperation som fick SC tinzaparinnatrium en gång dagligen (~65 
IE/kg kropp vikt) analyserades med populationsfarmakokinetiska metoder. Resultaten 
indikerar att varken ålder eller kön signifikant förändrar clearance av tinzaparinnatrium 
baserat på anti-Xa-aktivitet (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, Allmänt).En minskning av 
tinzaparinnatriumclearance observerades dock hos patienter med nedsatt njurfunktion 
(reducerat beräknat kreatininclearance) (seSärskilda populationer,Nedsatt njurfunktion). Vikt 
är också en viktig faktor för att förutsäga clearance av tinzaparinnatrium, i enlighet med 
rekommendationen att INNOHEP-terapi baseras på viktjusterad dosering (seDOSERING OCH 
ADMINISTRERING).

Nedsatt njurfunktion
Populationsfarmakokinetik
Hos patienter som behandlades med tinzaparinnatrium (175 IE/kg) för DVT, visade en 
populationsfarmakokinetisk (PK) analys att tinzaparinnatriumclearance baserat på anti-Xa-aktivitet 
var relaterat till kreatininclearance beräknat med Cockroft Gaults ekvation. I denna farmakokinetiska 
analys observerades en minskning av clearance av tinzaparinnatrium vid måttlig (30-50 ml/min) och 
svår (<30 ml/min) njurfunktionsnedsättning. Patienter med gravt nedsatt njurfunktion uppvisade en 
24 % minskning av clearance av tinzaparinnatrium jämfört med patienter med normal njurfunktion 
(>80 ml/min).

Hemodialysstudier
I en studie av 12 patienter med kronisk njursvikt som genomgick hemodialys, reducerades anti-Xa-clearance 
med 28 %, vilket överensstämmer med uppskattningar från populations-PK-analyser. I en annan



I en studie av 6 patienter som genomgick hemodialys förlängdes halveringstiden för anti-Xa-aktivitet efter 
en intravenös engångsdos på 75 IE/kg tinzaparinnatrium på en dag utanför dialysen jämfört med den för 
friska frivilliga (5,2 mot 1,6 timmar).

INNOHEP® kan öka risken för dödsfall, jämfört med ofraktionerat heparin (UFH), när det 
administreras till äldre patienter med njurinsufficiens (seVARNINGARoch 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Nedsatt leverfunktion
Inga prospektiva studier har utvärderat tinzaparinnatriums farmakokinetik eller 
farmakodynamik hos patienter med nedsatt leverfunktion. Levervägen är dock inte en 
viktig elimineringsväg för lågmolekylära hepariner (seVARNINGAR, Blödning).

Äldre
I en kontrollerad klinisk studie av äldre patienter med njurinsufficiens dog fler patienter efter 
INNOHEP®-behandling, jämfört med patienter som fick behandling med UFH (se VARNINGARoch
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Eftersom njurfunktionen försämras med åldern kan elimineringen av tinzaparinnatrium minska hos 
äldre patienter. I en prospektiv studie av 30 äldre patienter [6 män, 24 kvinnor; 87,0 år gammal ±5,9 
år; medelkroppsvikt 62,7±14,6 kg; kreatininclearance 40,6±15,3 mL/min (intervall 20-72)] behandlad 
med tinzaparinnatrium 175 IE/kg en gång dagligen i tio dagar för akut venös tromboembolism, 
fanns det ingen ackumulering av anti-Xa-aktivitet baserat på toppnivåer av anti-Xa-aktivitet.

Fetma
Baserat på resultaten av en prospektiv klinisk studie och populations-PK-analyser är 
viktbaserad dosering lämplig för tunga/överviktiga patienter. Tinzaparinnatrium PK-parametrar 
baserade på anti-Xa-aktivitet är oberoende av kroppsvikt och body mass index (BMI) när 
tinzaparinnatrium doseras på viktbasis med 175 IE/kg eller 75 IE/kg. I en prospektiv studie av 
tunga/överviktiga försökspersoner (101 till 165 kg; BMI 26-61 kg/m)2), anti-Xa-
aktivitetstidsprofiler liknade de i normalviktiga frivilligstudier. Data vid dosen 175 IE/kg visas i 
figur 2. Erfarenhet från kliniska prövningar är begränsad hos patienter med ett BMI
> 40 kg/m2.



figur 2
Medelvärde och standardavvikelse för AntiXa-aktivitet efter en enkel SC-administrering 
av 175 IE/kg tinzaparinnatrium till överviktiga försökspersoner och frivilliga med normal 
vikt
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Graviditet
Fördelningen av INNOHEP- studerades hos 54 gravida patienter i varje trimester. I denna öppna, 
prospektiva, dosfinnande studie hade de som behandlades med en INNOHEP-dos på 175 IE/kg 
liknande 24-timmars anti-Xa-kurvor vid 28 (n=17) och 36 (n=20) graviditetsveckor. Dosen på 175 IE/kg 
resulterade i en genomsnittlig anti-Xa-nivå på 0,3 till 1,0 IE/ml 4 timmar efter administrering. 
Genomsnittliga anti-Xa-nivåer 4 timmar efter dos tyder på att det inte finns någon kliniskt signifikant 
minskning av anti-Xa-nivåerna när graviditeten fortskrider. Graviditet har liten eller ingen inverkan 
på farmakokinetiken för INNOHEP- och ingen dosjustering behövs för graviditet. (SerDosering och 
administrering.)



KLINISKA STUDIER

Behandling av akut djup ventrombos (DVT) med eller utan lungemboli (PE)

I en randomiserad, multicenter, dubbelblind studie jämfördes INNOHEP- 
(tinzaparinnatriuminjektion) med ofraktionerat heparin hos 435 sjukhuspatienter med 
symtomatisk, proximal DVT. Sex procent av de inskrivna patienterna hade symtomatisk 
lungemboli bekräftad av segmentell eller större lungskanningsdefekt. Studiepatienterna 
varierade i ålder från 19 till 92 år (genomsnitt 61±17 år), 55 % var män, 88 % var vita och 8 % 
svarta. Patienterna fick antingen INNOHEP-SC en gång dagligen enligt kroppsvikt (175 IE/kg) 
och en placebo IV-bolus följt av kontinuerlig placebo IV-infusion, eller ofraktionerat heparin 
som en initial IV-bolusdos (5 000 IE) följt av kontinuerlig IV-infusion av ofraktionerat heparin 
med hastigheten justerad enligt aPTT (1,5 till 2,5 gånger kontrollvärdet) och en SC placebo-
injektion en gång dagligen. Behandlingen fortsatte i cirka 6 dagar och båda 
behandlingsgrupperna fick också oralt warfarinnatrium från och med dag 2 som fortsatte till 
dag 90 med doser titrerade till ett mål-INR på 2,0 till 3,0.

Den 90-dagars kumulativa tromboemboliska (TE) frekvensen [återkommande DVT eller PE] med 
INNOHEP skiljde sig inte signifikant från frekvensen med ofraktionerat heparin. Uppgifterna finns 
i tabell 3.

Tabell 3
Effekten av INNOHEP en gång dagligen vid behandling av akut djup ventrombos

Dosering Regim
Heparin1

5 000 IE bolus
sedan aPTT justerad
Kontinuerlig infusion

IV
n (%)

Indikation INNOHEP-1

175 IU/kg
En gång om dagen

SC
n (%)

Behandling av akut DVT

Avsikt att behandla befolkning2 216 (100 %) 219 (100 %)
Patientutfall vid 90 dagar

Totalt TE3evenemang 6 (2,8 %)4 15 (6,8 %)4

DVT 3 (1,4 %) 9 (4,1 %)
PEs 3 (1,4 %) 6 (2,7 %)

1 Patienterna behandlades också med warfarinnatrium med början inom 24-48 timmar efter
tinzaparinnatrium eller standard heparinbehandling.

2 Alla randomiserade patienter som fått minst en dos av aktivt studieläkemedel.
3 TE = tromboemboliska händelser (DVT och/eller PE).
4 95 % konfidensintervall (CI) för den totala skillnaden i TE-händelsefrekvens (4,0 %) var

0,07 %, 8,07 %.



Mortaliteten med INNOHEP- var 4,6 % (10 patienter) och med heparin 9,6 % (21 patienter). 95 
% konfidensintervall (KI) för dödlighetsskillnaden var 0,16 %, 9,76 %.

I en multicenter, öppen, randomiserad klinisk studie jämfördes INNOHEP- med ofraktionerat 
heparin som initial behandling för inlagda patienter med symtomatisk PE som inte kräver 
trombolytisk terapi, embolektomi eller avbrott i hålvenen. Patienter exkluderades om de hade 
en ovanligt hög risk för tromboemboliska och/eller blödningar eller andra komplikationer. Av 
de 608 behandlade patienterna hade 422 dokumenterad DVT. Innan bestämning av 
studieberättigande och randomisering tilläts patienter erhålla ofraktionerat heparin; 78 % av 
patienterna fick ofraktionerat heparin i terapeutiska doser i upp till 24 timmar, och ytterligare 4 
% fick heparin i terapeutiska doser i mer än 24 timmar. Efter randomisering administrerades 
INNOHEP- SC en gång dagligen, 175 IE/kg kroppsvikt; heparin som en initial IV-bolus (50 IE/kg) 
följt av kontinuerlig IV-infusion med hastigheten justerad enligt aPTT (2 till 3 gånger 
kontrollvärdet). För båda grupperna fortsatte behandlingen i cirka 8 dagar. Alla patienter fick 
också oral antikoagulantiabehandling med början under de första 3 dagarna som fortsatte till 
dag 90.

Tromboemboliska händelser var sällsynta för båda behandlingsgrupperna. Ingen skillnad 
observerades mellan de två behandlingsgrupperna för incidens av återfall av tromboemboliska 
händelser.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

INNOHEP- är indicerat för behandling av akut symptomatisk djup ventrombos med eller 
utan lungemboli när det administreras tillsammans med warfarinnatrium. Säkerheten 
och effektiviteten av INNOHEP- fastställdes hos inlagda patienter.

KONTRAINDIKATIONER

INNOHEP- är kontraindicerat hos patienter med aktiv allvarlig blödning, hos patienter med (eller 
historia av) heparininducerad trombocytopeni eller hos patienter med överkänslighet mot 
tinzaparinnatrium.

Patienter med känd överkänslighet mot heparin, sulfiter, bensylalkohol eller fläskprodukter 
ska inte behandlas med INNOHEP-.

VARNINGAR

INNOHEP- är inte avsett för intramuskulär eller intravenös administrering.

INNOHEP- kan inte användas omväxlande (enhet för enhet) med heparin eller andra 
lågmolekylära hepariner eftersom de skiljer sig åt i tillverkningsprocess, molekylviktsfördelning, 
anti-Xa- och anti-IIa-aktiviteter, enheter och dosering. Var och en av dessa mediciner har sina 
egna bruksanvisningar.



INNOHEP- ska inte användas till patienter med heparininducerad 
trombocytopeni i anamnesen (se KONTRAINDIKATIONER).

Ökad risk för dödsfall hos äldre patienter med njurinsufficiens:INNOHEP® kan öka 
risken för dödsfall, jämfört med UFH, när det administreras till äldre patienter med 
njurinsufficiens.

En klinisk studie jämförde INNOHEP® (175 IE/kg en gång dagligen; N = 269) och UFH (N = 
268) vid initial behandling av djup ventrombos (DVT) och/eller lungemboli (PE) hos äldre 
patienter med njurinsufficiens (dvs patienter 70 år eller äldre med beräknat 
kreatininclearance på ≤ 30 ml/min eller patienter 75 år eller äldre med beräknat 
kreatininclearance på ≤ 60 ml/min). Orala antikoagulantia administrerades samtidigt med 
början på dagarna 1-3 och studiebehandlingen fortsatte i minst fem dagar tills det 
internationella normaliserade förhållandet (INR) var mellan 2-3 två på varandra följande 
dagar; orala antikoagulantia fortsatte sedan enbart och patienterna följdes till 90 dagar 
efter behandlingens början. Den totala dödligheten var 6,3 % hos patienter behandlade 
med UFH och 11,2 % hos patienter behandlade med INNOHEP®.

Blödning:INNOHEP-, liksom andra antikoagulantia, bör användas med extrem försiktighet vid 
tillstånd med ökad risk för blödning, såsom bakteriell endokardit; svår okontrollerad hypertoni; 
medfödda eller förvärvade blödningsrubbningar inklusive leversvikt och amyloidos; aktiv 
ulcerös och angiodysplastisk gastrointestinal sjukdom; hemorragisk stroke; kort efter hjärn-, 
spinal- eller oftalmologisk kirurgi, eller hos patienter som samtidigt behandlas med 
trombocythämmare. Blödning kan uppstå i vilken vävnad eller organ som helst i kroppen 
under behandling med INNOHEP-. Blödning har i vissa fall rapporterats leda till dödsfall eller 
bestående funktionsnedsättning. En hemorragisk händelse bör allvarligt övervägas i närvaro 
av ett oförklarat fall i hematokrit, hemoglobin eller blodtryck. Om allvarlig blödning uppstår 
ska INNOHEP- avbrytas.

Spinal- eller epiduralhematom kan uppstå vid associerad användning av lågmolekylära 
hepariner eller heparinoider och spinal/epidural anestesi eller spinalpunktion som kan 
resultera i långvarig eller permanent förlamning. Risken för dessa händelser är högre vid 
användning av postoperativa epidurala katetrar eller vid samtidig användning av ytterligare 
läkemedel som påverkar hemostas såsom NSAID (se rutan VARNING och 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, Läkemedelsinteraktioner).

Trombocytopeni:Trombocytopeni kan uppstå vid administrering av INNOHEP-.

I kliniska studier, trombocytopeni (trombocytantal <100 000/mm3om baslinjevärde ≥150 000/
mm3,≥50 % minskning om baslinje <150 000/mm3) identifierades hos 1 % av patienterna som 
fick INNOHEP-; svår trombocytopeni (trombocytantal mindre än 50 000/mm3) inträffade i 0,13 %.

Trombocytopeni oavsett grad bör övervakas noggrant. Om trombocytantalet faller under 
100 000/mm3, INNOHEP- bör avbrytas. Fall av trombocytopeni med disseminerad trombos 
har också observerats i klinisk praxis med hepariner och lågmolekylära hepariner, inklusive 
tinzaparinnatrium. Några av dessa fall var



komplicerat av organinfarkt med sekundär organdysfunktion eller extremitetsischemi och har 
resulterat i dödsfall.

Överkänslighet:INNOHEP- innehåller natriummetabisulfit, en sulfit som kan orsaka 
allergiska reaktioner inklusive anafylaktiska symtom och livshotande astmatiska 
episoder hos vissa känsliga personer. Den totala prevalensen av sulfitkänslighet i den 
allmänna befolkningen är okänd, men är troligen låg. Sulfitkänslighet är vanligare hos 
astmatiska personer än hos icke-astmatiska.

Priapism:Priapism har rapporterats från övervakning efter marknadsföring som 
en sällsynt förekomst. I vissa fall krävdes kirurgisk ingrepp.

Diverse:INNOHEP-flerdosflaska innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel. Administrering 
av mediciner som innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel till prematura nyfödda har 
associerats med ett dödligt "Gasping Syndrome." Eftersom bensylalkohol kan passera placentan, 
bör INNOHEP-konserverad med bensylalkohol användas med försiktighet till gravida kvinnor 
endast om det verkligen behövs (serFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, graviditet).

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän:INNOHEP- ska inte blandas med andra injektioner eller infusioner.

INNOHEP- ska användas med försiktighet hos patienter med blödande diates, okontrollerad 
arteriell hypertoni eller en historia av nyligen inträffade gastrointestinala sår, diabetisk retinopati 
och blödning.

I överensstämmelse med förväntade åldersrelaterade förändringar i njurfunktionen kan äldre 
patienter och patienter med njurinsufficiens uppvisa minskad eliminering av tinzaparinnatrium. 
INNOHEP- bör användas med försiktighet hos dessa patienter (seVARNINGARochKLINISK 
FARMAKOLOGI,särskilda populationer).

Laboratorietester:Periodiska fullständiga blodvärden inklusive trombocytantal och hematokrit 
eller hemoglobin, och avföringstester för ockult blod rekommenderas under behandling med 
INNOHEP-. Vid administrering i rekommenderade doser är rutinmässiga 
antikoagulationstester såsom protrombintid (PT) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) 
relativt okänsliga mått på INNOHEP-aktivitet och är därför olämpliga för övervakning.

Läkemedelsinteraktioner:På grund av ökad risk för blödning bör INNOHEP- användas med försiktighet till 
patienter som får orala antikoagulantia, trombocythämmare (t.ex. salicylater, dipyridamol, sulfinpyrazon, 
dextran, NSAID inklusive ketorolaktrometamin, tiklopidin och klopidogrel) och trombolytika. Om samtidig 
administrering är nödvändig, rekommenderas noggrann klinisk övervakning och laboratorieövervakning 
av dessa patienter (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, Laboratorietester).

Interaktioner med laboratorietest
Förhöjning av serumtransaminaser:Asymtomatiska reversibla ökningar av aspartat (ASAT 
[SGOT]) och alanin (ALT [SGPT]) aminotransferasnivåer har inträffat hos patienter under 
behandling med INNOHEP- (seBIVERKNINGAR, Förhöjda serum



aminotransferaser).Liknande ökningar av transaminasnivåer har också observerats hos 
patienter och frivilliga som behandlats med heparin och andra lågmolekylära hepariner.

Eftersom aminotransferasbestämningar är viktiga vid differentialdiagnostik av hjärtinfarkt, 
leversjukdom och lungemboli, bör förhöjningar som kan orsakas av läkemedel som 
INNOHEP- tolkas med försiktighet.

Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet:Inga långtidsstudier på djur har utförts för 
att utvärdera den karcinogena potentialen hos tinzaparinnatrium.

Tinzaparinnatrium visade ingen genotoxisk potential i enin vitrobakteriecellsmutationsanalys 
(AMES-test),in vitroKinesisk hamster äggstockscell framåt genmutationstest,in vitro humana 
lymfocyter kromosomavvikelseanalys, ochin vivomus mikrokärnanalys. Tinzaparinnatrium vid 
subkutan doser på upp till 1800 IE/kg/dag hos råttor (cirka 2 gånger den maximala 
rekommenderade dosen för människor baserat på kroppsyta) visade sig inte ha någon effekt på 
fertilitet och reproduktionsförmåga.

Graviditet
Graviditet:Kategori B:
Alla graviditeter har en bakgrundsrisk för fosterskador, förlust eller andra negativa resultat 
oavsett läkemedelsexponering. Sammanfattningen av fostrets risk nedan beskriver potentialen 
hos INNOHEP- att öka risken för utvecklingsavvikelser över bakgrundsrisken.

Sammanfattning av fostrets risker

INNOHEP- förutspås inte öka risken för utvecklingsavvikelser. INNOHEP- passerar 
inte placentan, baserat på studier på människor och djur, och visar inga tecken på 
teratogena effekter eller fostertoxicitet.

Kliniska överväganden
Enbart graviditet ger en ökad risk för tromboembolism som är ännu högre för kvinnor med 
redan existerande tromboembolisk sjukdom, vissa högrisk graviditetstillstånd och en 
historia av komplikationer under en tidigare graviditet.

Alla patienter som får antikoagulantia som tinzaparin, inklusive gravida kvinnor, löper risk 
för blödning. Gravida kvinnor som får tinzaparin bör övervakas noggrant för tecken på 
blödning eller överdriven antikoagulering. Blödning kan uppstå på vilken plats som helst och 
kan leda till dödsfall för mor och/eller foster. Gravida kvinnor bör informeras om den 
potentiella faran för fostret och modern om tinzaparin administreras under graviditeten. 
Övervägande av användning av ett kortare verkande medel bör särskilt behandlas när 
leverans närmar sig.

Data
Mänskliga data - Femtiofyra kvinnor som var gravida eller planerar att bli gravida med tillstånd 
som kräver antikoagulering fick INNOHEP- i en öppen, prospektiv studie för att finna 
graviditetsdos. (SerKlinisk farmakologi,Särskilda populationer,Graviditet.)Patienterna fick 50 till 
175 IE/kg/dag, med dosering som började så tidigt som före befruktningen eller så sent som 
32 veckors graviditet. Exponeringens varaktighet varierade från 3 till 463 dagar (median 159 
dagar). Från 55 graviditeter fanns det



50 levande födslar, 3 missfall i första trimestern och 2 intrauterina dödsfall vid 17 
och 30 veckor. Ungefär 6 % av graviditeterna komplicerades av fosterbesvär.

Ungefär 10 % av de gravida kvinnorna som fick INNOHEP upplevde betydande 
vaginal blödning. Ett orsakssamband för ovanstående observationer har inte 
fastställts.

Djurdata - Teratogenicitetsstudier har utförts på råttor vid SC-doser på upp till 1800 IE/kg/
dag (cirka 2 gånger den maximala rekommenderade dosen för människa baserat på 
kroppsyta) och på kaniner vid SC-doser på upp till 1900 IE/kg/dag (ca. 4 gånger den 
maximala rekommenderade humana dosen baserat på kroppsyta) och har inte visat några 
tecken på nedsatt fertilitet eller fostret skada på grund av tinzaparinnatrium. Det finns 
dock inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Eftersom 
reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, bör detta läkemedel 
endast användas under graviditet om det verkligen behövs. INNOHEP- passerar inte 
placentan.

Fall av "Gasping Syndrome" har inträffat hos för tidigt födda barn när stora mängder 
bensylalkohol har administrerats (99 – 404 mg/kg/dag). 2 ml injektionsflaskan med 
INNOHEP innehåller 20 mg bensylalkohol (10 mg bensylalkohol per ml) (seVARNINGAR, 
Övrigt).Om INNOHEP- används under graviditet, eller om patienten blir gravid medan du 
tar detta läkemedel, bör patienten informeras om potentiella faror för fostret.

Ammande mödrar:I studier där tinzaparinnatrium administrerades subkutant till digivande 
råttor, konstaterades mycket låga nivåer av tinzaparinnatrium i bröstmjölk. Det är inte känt 
om tinzaparinnatrium utsöndras i modersmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i 
bröstmjölk bör försiktighet iakttas när INNOHEP- ges till ammande kvinnor.

Pediatrisk användning:Säkerhet och effektivitet för tinzaparinnatrium hos pediatriska patienter har 
inte fastställts.

Geriatrisk användning:INNOHEP® kan öka risken för dödsfall, jämfört med UFH, när det 
administreras till äldre patienter med njurinsufficiens (seVARNINGARoch 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

I de kliniska studierna för behandling av DVT som beskrivs iKLINISKA STUDIER 58 % av patienterna 
var 65 år eller äldre och 29 % var 75 år och äldre. I dessa studier observerades inga signifikanta 
övergripande skillnader i säkerhet eller effektivitet mellan dessa försökspersoner och yngre 
försökspersoner.

NEGATIVA REAKTIONER

Blödning : Blödning är den vanligaste biverkningen i samband med INNOHEP-
(tinzaparinnatriuminjektion); förekomsten av större blödningar är dock låg. I kliniska prövningar 
inkluderade definitionen av större blödning blödning åtföljd av ≥2 gram/dL minskning av 
hemoglobin, som krävde transfusion av 2 eller fler enheter blodprodukter, eller



blödning som var intrakraniell, retroperitoneal eller in i en större ledprotes. Uppgifterna 
finns i tabell 4.

Tabell 4
Stora blödningshändelser1vid behandling av akut djup ventrombos med eller utan 
lungemboli

Indikation Behandlingsgrupp1

Behandling av akut DVT
Med eller utan PE

INNOHEP-
N=519

%

Heparin
N=524

%
Stora blödningshändelser2 0,83 2.73

1INNOHEP- 175 IE/kg en gång dagligen SC. Ofraktionerat heparin initial IV bolus på 5 000 IE
följt av kontinuerlig IV-infusion justerad till en aPTT på 1,5 till 2,5 eller initial IV-bolus på 50 
IE/kg följt av kontinuerlig IV-infusion justerad till en aPTT på 2,0 till 3,0. I alla grupper 
fortsatte behandlingen i cirka 6 till 8 dagar, och alla patienter fick oral 
antikoagulantiabehandling med början under de första 2 till 3 dagarna.
Blödning åtföljd av ≥2 gram/dL minskning av hemoglobin, som kräver transfusion av 2 eller fler 
enheter av blodprodukter, eller blödning som var intrakraniell, retroperitoneal eller in i en 
större ledprotes.
95 % KI på skillnaden i frekvenser av större blödningar (1,9 %) var 0,33 %, 3,47 %.

2

3

Dödlig eller icke-dödlig blödning från vilken vävnad eller organ som helst kan uppstå. Tecken, 
symtom och svårighetsgrad kommer att variera beroende på platsen och graden av eller 
omfattningen av blödningen. Hemorragiska komplikationer kan uppträda som, men är inte 
begränsade till, förlamning; parestesi; huvudvärk, bröst, buk, led, muskel eller annan smärta; 
yrsel; andnöd, svårt att andas eller svälja; svullnad; svaghet; hypotoni, chock eller koma. Därför 
bör möjligheten till blödning övervägas vid utvärdering av tillståndet hos alla antikoagulerade 
patienter med besvär som inte indikerar en uppenbar diagnos (se VARNINGAR, Blödning).

Trombocytopeni : I kliniska studier identifierades trombocytopeni hos 1 % av patienterna som 
behandlades med INNOHEP-. Allvarlig trombocytopeni (trombocytantal <50 000/mm3) förekom hos 
0,13 % (seVARNINGAR, trombocytopeni).

Förhöjda aminotransferaser i serum : Asymtomatiska ökningar av aspartat (ASAT [SGOT]) och/
eller alanin (ALT [SGPT]) aminotransferasnivåer som är större än 3 gånger den övre 
normalgränsen för laboratoriereferensintervallet har rapporterats i upp till 8,8 % och 13 % för 
ASAT respektive ALT hos patienter som får tinzaparinnatrium för behandling av DVT. Liknande 
ökningar av aminotransferasnivåer har också observerats hos patienter och friska frivilliga 
som behandlats med heparin och andra lågmolekylära hepariner. Sådana förhöjningar är 
reversibla och är sällan förknippade med ökningar av bilirubin (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, 
Laboratorietester).

Lokala reaktioner : Mild lokal irritation, smärta, hematom och ekkymos kan följa SC-injektion av 
INNOHEP-. Hematom på injektionsstället har rapporterats hos cirka 16 % av patienterna som 
behandlats med INNOHEP-.



Överkänslighet : Anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner kan förekomma i samband med 
användning av INNOHEP (seKONTRAINDIKATIONERochVARNINGAR).

Biverkningar : Biverkningar med INNOHEP- eller heparin rapporterade med en frekvens av ≥1 % i 
kliniska prövningar med patienter som genomgår behandling för proximal DVT med eller utan PE, 
anges i Tabell 5.

Tabell 5
Biverkningar som inträffar i≥1 % i behandling av akut djup ventrombos med eller utan 
lungembolistudier

Behandlingsgrupp1

INNOHEP-
N=519
n (%)

Heparin
N=524
n (%)

Biverkningar

Urinvägsinfektion 19 (3,7 %) 18 (3,4 %)
Lungemboli 12 (2,3 %) 12 (2,3 %)
Bröstsmärta 12 (2,3 %) 8 (1,5 %)
Epistaxis 10 (1,9 %) 7 (1,3 %)
Huvudvärk 9 (1,7 %) 9 (1,7 %)
Illamående 9 (1,7 %) 10 (1,9 %)
Blödning NOS 8 (1,5 %) 23 (4,4 %)
Ryggont 8 (1,5 %) 2 (0,4 %)
Feber 8 (1,5 %) 11 (2,1 %)
Smärta 8 (1,5 %) 7 (1,3 %)
Förstoppning 7 (1,3 %) 9 (1,7 %)
Utslag 6 (1,2 %) 8 (1,5 %)
Dyspné 6 (1,2 %) 9 (1,7 %)
Kräkningar 5 (1,0 %) 8 (1,5 %)
Hematuri 5 (1,0 %) 6 (1,1 %)
Buksmärtor 4 (0,8 %) 6 (1,1 %)
Diarre 3 (0,6 %) 7 (1,3 %)
Anemi 0 7 (1,3 %)

NOS = ej annat angivet
1 INNOHEP- 175 IE/kg en gång dagligen SC. Ofraktionerat heparin initial IV bolus på 5 000 IE

följt av kontinuerlig IV-infusion justerad till en aPTT på 1,5 till 2,5 eller initial IV-bolus på 50 
IE/kg följt av kontinuerlig IV-infusion justerad till en aPTT på 2,0 till 3,0. I alla grupper 
fortsatte behandlingen i cirka 6 till 8 dagar, och alla patienter fick oral 
antikoagulantiabehandling med början under de första 2 till 3 dagarna.

Andra negativa händelser i genomförda eller pågående försök : Andra biverkningar rapporterade med 
en frekvens av≥1 % av 4 000 patienter som fick INNOHEP- i avslutade eller pågående kliniska prövningar 
listas efter kroppssystem:

Kroppen som helhet:hematom på injektionsstället, reaktion oklassificerad.



Kardiovaskulära störningar, allmänt:hypotoni, hypertoni. 

Störningar i centrala och perifera nervsystemet:yrsel. 

Gastrointestinala störningar:flatulens, gastrointestinala störningar (inte annars  
specificerad), dyspepsi. 

Hjärtfrekvens och rytmrubbningar:takykardi. 

Myo-, endo-, perikard- och ventilsjukdomar:angina pectoris. 

Trombocyt-, blödnings- och koagulationsrubbningar:hematom, trombocytopeni. 

Psykiatriska störningar:sömnlöshet, förvirring. 

Röda blodkroppar:anemi. 

Störningar i motståndsmekanismen:läkning försämrad, infektion. 

Störningar i andningsorganen:lunginflammation, andningsstörning. 

Hud- och bihangssjukdomar:erytematösa utslag, klåda, bullösa utbrott, hud  oordning. 

Störningar i urinvägarna:urinretention, dysuri. 

Vaskulära (extrakardiella) störningar:tromboflebit djup, tromboflebit ben djup. 

Allvarliga biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar eller från erfarenheter efter 
marknadsföring  ingår i tabellerna 6 respektive 7: 



Tabell 6
Allvarliga biverkningar associerade med INNOHEP- i kliniska prövningar

Kategori Allvarlig negativ händelse
Blödningsrelaterad Anorektal blödning

Cerebral/intrakraniell blödning 
Epistaxis
Gastrointestinal blödning 
Hemartros
Hematemes
Hematuri
Hemopericardium
Blödning NOS
Blödning på injektionsstället 
Melena
Purpura
Retroperitoneal/intraabdominal 
blödning Vaginal blödning
Sårhematom

Organ dysfunktion Angina pectoris
Hjärtarytmi
Beroende ödem
Hjärtinfarkt/koronar trombos 
Tromboembolism

Foster/neonatal Medfödd anomali
Fosterdöd
Fostrets nöd

Kutan Bullöst utbrott
Erytematösa utslag
Makulopapulära utslag
Hudnekros

Hematologiska Granulocytopeni
Trombocytopeni

Allergiska reaktioner Allergisk reaktion
Reaktion på injektionsstället Cellulit
Neoplastisk Neoplasm



Tabell 7
Andra allvarliga negativa händelser associerade med INNOHEP- från PostMarketing 
Surveillance

Kategori Allvarlig negativ händelse
Organ dysfunktion Kolestatisk hepatit

Ökning av leverenzymer 
Perifer ischemi
Priapism

Blödningsrelaterad Hematom
Hemoptys
Okulär blödning
Rektal blödning

Kutana reaktioner Epidermal nekrolys
Ischemisk nekros
Stevens-Johnsons syndrom 
Urtikaria

Hematologiska Agranulocytos
Pancytopeni
Trombocytemi

Reaktioner på injektionsstället Böld
Nekros

Allergiska reaktioner Allergisk purpura
Angioödem

Foster/neonatal Cutis aplasia av hårbotten 
Neonatal hypotoni

Allmän Akut feberreaktion

Löpande säkerhetsövervakning : När neuraxiell anestesi (epidural/spinalbedövning) eller 
spinalpunktion används, riskerar patienter som antikoaguleras eller planeras att bli antikoagulerade 
med lågmolekylära hepariner eller heparinoider för att förebygga tromboemboliska komplikationer 
att utveckla en epidural eller spinal lång hematom som kan resultera i - termisk eller permanent 
förlamning (seförpackad VARNING).

Spinal epidural hematom i samband med neuraxiell anestesi eller spinalpunktion med 
INNOHEP® har rapporterats.

Spinal epidural hematom med INNOHEP- administrerat i en terapeutisk dos har 
rapporterats hos minst en patient som inte hade fått neuraxiell anestesi eller 
spinalpunktion.



ÖVERDOSERING

Symtom/behandling:Oavsiktlig överdosering av INNOHEP- (tinzaparinnatriuminjektion) kan 
leda till blödningskomplikationer (seVARNINGAR, Blödning).Näsblod, blod i urinen eller 
tjärartad avföring kan noteras som de första tecknen på blödning. Lätt blåmärken eller 
petekiala blödningar kan föregå uppriktig blödning. Vid mindre blödningar ska patienten 
övervakas med avseende på tecken på svårare blödning.

Av patienter som är kända för att ha fått en överdos av tinzaparinnatrium i kliniska 
prövningar, definierad som en eller flera doser >200 IE/kg för behandling av DVT eller >100 
IE/kg för att förebygga DVT, upplevde cirka 16 % en blödningskomplikation .

Av spontana rapporter om sannolik överdosering med tinzaparinnatrium åtföljdes cirka 81 % av 
blödning, vanligtvis hematom. De flesta patienter som har blödningskomplikationer medan de 
får INNOHEP- kan kontrolleras genom att avbryta behandlingen med INNOHEP-, applicera tryck 
på platsen, om möjligt, och byta ut volym och hemostatiska blodelement (t.ex. röda 
blodkroppar, färskfrusen plasma, blodplättar) efter behov. I händelse av att detta är ineffektivt 
kan protaminsulfat administreras.

I fall av allvarlig blödning eller stor överdos kan protaminsulfat (1 % lösning) ges som 
långsam IV-infusion med en dos på 1 mg protamin för varje 100 anti-Xa IE av INNOHEP- 
som ges. En andra infusion av 0,5 mg protaminsulfat per 100 anti-Xa IE INNOHEP- kan 
administreras om aPTT mätt 2 till 4 timmar efter den första infusionen förblir förlängd. 
Även med den extra dosen av protamin, kan aPTT förbli mer förlängd än vad som vanligtvis 
kan hittas efter administrering av protamin för att reversera ofraktionerat heparin. 
Protamin neutraliserar inte fullständigt tinzaparinnatrium anti-Xa-aktivitet (maximalt ca 
60%).

Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika överdosering med protaminsulfat. 
Administrering av protaminsulfat kan orsaka allvarliga hypotensiva och anafylaktoida 
reaktioner. Eftersom dödliga reaktioner har rapporterats med protaminsulfat, bör det endast 
ges när återupplivningsutrustning är lättillgänglig. För ytterligare information se märkningen 
av Protamine Sulfate Injection, USP, produkter.

Enstaka SC-doser av tinzaparinnatrium på 22 000 och 7 700 IE/kg (cirka 10 respektive 7 
gånger den maximala rekommenderade humandosen, baserat på kroppsyta) var dödliga 
för möss respektive råttor. Symtom på akut toxicitet inkluderade hematombildning och 
blödning vid injektionsstället, anemi, minskad motorisk aktivitet, ostadig gång, 
piloerektion och ptos.

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Alla patienter bör utvärderas för blödningsrubbningar innan administrering av INNOHEP-. Eftersom 
koagulationsparametrar är olämpliga för övervakning av INNOHEP-aktivitet, krävs inte rutinmässig 
övervakning av koagulationsparametrar (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, Laboratorietester).



Dosering för vuxna

Den rekommenderade dosen av INNOHEP- för behandling av DVT med eller utan PE är 
175 anti-Xa IE/kg kroppsvikt, administrerad SC en gång dagligen i minst 6 dagar och tills 
patienten är tillräckligt antikoagulerad med warfarin (INR minst 2,0) två dagar i följd). 
Warfarinnatriumbehandling ska initieras när så är lämpligt (vanligtvis inom 1-3 dagar 
efter INNOHEP-start). Graviditet har liten eller ingen inverkan på farmakokinetiken för 
INNOHEP- och ingen dosjustering behövs för graviditet.

Eftersom INNOHEP- teoretiskt sett kan påverka PT/INR, bör patienter som får både 
INNOHEP- och warfarin få blod för PT/INR-bestämning uttaget strax före nästa 
schemalagda dos av INNOHEP-.

Tabell 8 visar INNOHEP-doser för behandling av DVT med eller utan PE. Det är nödvändigt 
att beräkna lämplig INNOHEP-dos för patientvikter som inte visas i Tabell 8.

En lämpligt kalibrerad spruta ska användas för att säkerställa att rätt volym 
läkemedel dras ut från INNOHEP-flaskor.



Tabell 8
INNOHEP- Viktbaserad dosering för behandling av djup ventrombos med eller utan 
symtomatisk lungemboli

DVT-behandling

175 IE/kg SC en gång dagligen
20 000 IE per mlPatientkropp

Vikt in
Pund

Patientkropp
Vikt in
KilogramDos

(IE)
Belopp

(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

För att beräkna volymen (mL) av en INNOHEP-175 anti-Xa IE per kg SC-dos för 
behandling av djup ventrombos:

Patientvikt (kg) X 0,00875 mL/kg = volym som ska administreras (mL) subkutant

Administrering

INNOHEP- är en klar, färglös till svagt gul lösning, och som med andra parenterala läkemedel 
bör de inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.

INNOHEP- administreras genom SC-injektion. Det får inte administreras som intramuskulär eller 
intravenös injektion.



Subkutan injektionsteknik:Patienterna ska ligga ner (ryggliggande) eller sitta och 
INNOHEP- administreras genom djup SC-injektion. Administrering bör alterneras mellan 
vänster och höger anterolaterala och vänster och höger posterolaterala bukvägg. 
Injektionsstället bör varieras dagligen. Nålens hela längd ska föras in i ett hudveck som 
hålls mellan tummen och pekfingret; hudvecket ska hållas under hela injektionen. För att 
minimera blåmärken, gnugga inte injektionsstället efter avslutad injektion.

HUR LEVERERAS

INNOHEP- finns i en flaska med flera doser på 2 mL i följande förpackningar:

Låda om 1 2 ml injektionsflaska (20 000 anti-Xa IE per ml) 
NDC 59572-342-08 

Box med 10 st 2 ml injektionsflaskor (20 000 anti-Xa IE per ml) 
NDC 59572-342-53 

Butik kl 25°C (77°F); utflykter tillåtna till 15°-30°C (59°-86°F) [Se USP-kontrollerad 
rumstemperatur].

Förvaras oåtkomligt för barn.

TILLVERKAD FÖR:
Celgene Corporation
Summit, NJ 07901

TILLVERKAD AV:
LEO Pharmaceutical Products 
DK-2750 Ballerup, Danmark

Innohep- är ett registrerat varumärke som tillhör LEO Pharmaceutical Products.
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