
อินโนเฮป-
(การฉีดโซเดียมทินซาปาริน)

สําหรับ Subcu-taneous (SC) ใช้เท่านั้น Rxเท่านั้น
ไขสันหลัง/ฮีมาโทมัส

เมื่อใช้ยาชาตามเส้นประสาท (ยาชาแกป้วดตามเส้นประสาท/ไขสันหลัง) หรือการเจาะกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยจะได้
รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือกําหนดให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยเฮปารินหรือเฮปารินอยดท์ี่มีนํ้า
หนักโมเลกุลตํ่า เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตันมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดภาวะเลือดคั่งในช่องท้อง
หรือไขสันหลัง ซึ่งอาจส่งผลในระยะยาวหรือ อัมพาตถาวร

ความเสี่ยงของเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยการใชส้ายสวนแก้ปวดภายในเพื่อการบริหารยาแก้ปวดหรือโดยการใช้
ยาร่วมกันทีม่ีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) สารยับยั้งเกล็ด
เลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอื่นๆ ความเสี่ยงยังดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นจากการเจาะผิวหนังบริเวณกระดูก
สันหลังหรือกระดูกสันหลังทีก่ระทบกระเทือนจิตใจหรือซํ้าๆ

ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบอาการและอาการแสดงของความบกพร่องทางระบบประสาทเป็นประจํา หากมี
การประนีประนอมทางระบบประสาทจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

แพทย์ควรพิจารณาถึงประโยชน์ทีเ่ป็นไปได้เทียบกับความเสี่ยงก่อนการแทรกแซงของระบบประสาทในผู้ป่วยที่
ไดร้ับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่จะได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน (ดู
คํา เตือน การตกเลือด และข้อควรระวัง ปฏิกิริยาระหว่างยา )

คําอธิบาย

INNOHEP- เป็นสารละลายปลอดเชื้อ ซึ่งประกอบด้วย tinzaparin sodium ซึ่งเป็นเฮปารินที่มีนํ้าหนัก
โมเลกุลตํ่า มีอยู่ในขวดขนาด 2 มล. หลายขนาด

ขวดขนาด 2 มล. แต่ละขวดประกอบด้วยสารต้าน Xa IU (anti-Xa) 20,000 ตัวของโซเดียม tinzaparin ต่อมล
. รวมเป็น 40,000 IU และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 3.1 มก./มล. เป็นตัวกันโคลง ขวดนีป้ระกอบด้วยเบนซิล
แอลกอฮอล์ 10 มก./มล. เป็นสารกันบูด อาจเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อใหไ้ด้ช่วง pH 5.0 ถึง 7.5
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Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-tinzaparin-sodium-spiriva-online
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ตารางที่ 1
องค์ประกอบของ 20,000 antiXa IU/mL INNOHEP- (การฉีดโซเดียม tinzaparin)

ส่วนประกอบ ปริมาณต่อมิลลิลิตร

ทินซาปารินโซเดียม 20,000 ต่อต้าน Xa IU
เบนซิลแอลกอฮอล์USP 10 มก.
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ USP 3.106 มก.1
โซเดียมไฮดรอกไซด์ USP เท่าทีจ่ําเป็น
นํ้าสําหรับฉีด USP qs ถึง 1 mL

1สอดคล้องกับ 3.4 มก./มล. โซเดียม ไบซัลไฟต์

ทินซาปารินโซเดียมเป็นเกลือโซเดียมของเฮปารินทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าซึ่งได้จากกระบวนการดีพอลเิมอไรเซ
ชันของเอนไซม์ควบคุมของเฮปารินจากเยื่อเมือกในลําไสข้องสุกรโดยใช้เฮปาริเนสจากฟลาโวแบคทีเรียม เฮ
ปารินัมส่วนประกอบส่วนใหญ่มโีครงสร้างกรด 2-O-sulpho-4-enepyranosuronic ที่ปลายไม่รีดิวซแ์ละ
โครงสร้าง 2-N,6-O-disulpho-D-glucosamine

ศักยภาพถูกกําหนดโดยวิธกีารทดสอบทางชีวภาพและตีความโดยมาตรฐานเฮปารินนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าระหว่าง
ประเทศฉบับแรกเป็นหน่วยของกิจกรรมต้านปัจจัย Xa (ต้าน Xa) ต่อมิลลิกรัม กิจกรรมต่อต้านปัจจัย Xa ของ
โซเดียม tinzaparin เฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 100 IU ต่อมิลลิกรัม นํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5,500 ถึง 
7,500 ดาลตัน การกระจายนํ้าหนักโมเลกุลคือ:

<2,000
2,000 ถึง 8,000
> 8,000

Daltons
Daltons
Daltons

<10% 
60% ถึง 72% 
22% ถึง 36% 

สูตรโครงสร้าง:



เภสัชวิทยาคลินิก

ทินซาปารินโซเดียมเป็นเฮปารินที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าพร้อมคุณสมบัติต้านการแข็งตัวของเลือด ทินซาปาริน 
โซเดียม ยับยั้งปฏิกิริยาทีน่ําไปสู่การแข็งตัวของเลือด รวมทั้งการเกิดลิ่มเลือดไฟบรินทั้งในหลอดทดลองและใน
ร่างกายมันทําหน้าที่เป็นตัวยับยั้งร่วมทีม่ีศักยภาพของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดทีก่ระตุ้นหลายอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Factors Xa และ IIa (thrombin) กิจกรรมการยับยั้งหลักเป็นสื่อกลางผ่านตัวยับยั้งโปรตีเอสใน
พลาสมา antithrombin

เวลาในการตกเลือดมักไมไ่ด้รับผลกระทบจาก tinzaparin sodium เวลาที่เปิดใชง้าน thromboplastin บาง
ส่วน (aPTT) จะยืดเยื้อโดยปริมาณการรักษาของ tinzaparin sodium ที่ใชใ้นการรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอด
เลือดดําส่วนลึก (DVT) เวลา Prothrombin (PT) อาจยืดเยื้อเล็กน้อยด้วยการรักษาด้วย tinzaparin sodium 
แต่มักจะอยู่ในช่วงปกติ ไม่สามารถใช้ aPTT และ PT สําหรับการเฝ้าติดตามการรักษาของ tinzaparin sodium

เฮปารินที่ไม่แยกส่วนและโซเดียมทินซาปารินไม่มีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดภายใน ดังนั้นจึงไม่สลายลิ่มเลือดทีม่ีอยู่ 
โซเดียม Tinzaparin กระตุ้นการปลดปล่อยตัวยับยั้งวิถแีฟกเตอร์ของเนื้อเยื่อ ซึ่งอาจส่งผลต่อการต้านการแข็ง
ตัวของเลือด เฮปารินเป็นทีรู่้จักกันว่ามีการกระทําที่หลากหลายทีไ่ม่ขึ้นกับผลของสารกันเลือดแข็ง ซึ่งรวมถึง
ปฏิกิริยากับปัจจัยการเจริญเติบโตของเซลลบ์ุผนังหลอดเลือด การยับยั้งการเพิ่มจํานวนเซลลก์ล้ามเนื้อเรียบ 
การกระตุ้นไลโปโปรตีนไลเปส การยับยั้งการหลั่งอัลโดสเตอโรน และการเหนี่ยวนําการรวมตัวของเกล็ดเลือด

เภสัชจลนศาสตร์/เภสัช
กิจกรรม Anti-Xa และ anti-IIa เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหลักสําหรับการประเมินการได้รับโซเดียม tinzaparin 
เนื่องจากความเข้มข้นในพลาสมาของเฮปารินทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าไม่สามารถวัดได้โดยตรง เนื่องจากข้อจํากัดใน
การวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ กิจกรรมต่อต้าน Xa จึงเป็นไบโอมาร์คเกอรท์ี่ใชก้ันอย่างแพร่หลายมากกว่า การวัด
กิจกรรม anti-Xa และ anti-IIa ในพลาสมาทําหน้าทีเ่ป็นตัวแทนสําหรับความเข้มข้นของโมเลกุลซึ่งมีตําแหน่งการ
จับที่มีสัมพรรคภาพสูงสําหรับ antithrombin (กิจกรรม anti-Xa และ anti-IIa) ไม่แนะนําให้ติดตามผู้ป่วยตาม
กิจกรรมต่อต้าน Xa ข้อมูลมอียู่ในรูปที่ 1 และตารางที่ 2 ด้านล่าง

การศึกษากับ tinzaparin sodium ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยได้ดําเนินการโดยใชท้ั้งขนาดยาคงที่และ
แบบปรับนํ้าหนัก การบําบัดทีแ่นะนําด้วย tinzaparin sodium ขึ้นอยู่กับขนาดยาทีป่รับนํ้าหนัก (ดูปริมาณและ
การบริหาร)



รูปที่ 1.
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรม AntiXa หลังการให้ยา SC เดี่ยว 4,500 IU* และปริมาณ SC 
หลายครั้งต่อวันวันละครั้ง 175 IU/กก. โซเดียม Tinzaparin ต่ออาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
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* การให้ยาตามขนาดครั้งเดียว 4,500 IU ขนาดยาเฉลี่ยทีบ่ริหารให้คือ 64.3 IU/กก.

ตารางที่ 2
สรุปพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ตามกิจกรรม AntiXa 
หลังการให้ยา Tinzaparin Sodium แบบครั้งเดียวและวันละหลายครั้งแก่อาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี

พารามิเตอร์ (หน่วย) ปริมาณเดียว (N=23) ปริมาณหลายครั้ง (N=14)
วันที่ 1

(175 IU/กก.)
วันที่ 5

(175 IU/กก.)4,500 IU*
คmax(IU/มล.) 0.25 (0.05) 0.87 (0.15) 0.93 (0.15)
ตูm่ax(ชม.) 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-∞(IU*ชม./มล.)
ครึ่งชีวิต (ชม.) 3.4 (1.7) 3.3 (0.8) 3.5 (0.6)

* การให้ยาตามขนาดครั้งเดียว 4,500 IU ขนาดยาเฉลี่ยทีบ่ริหารใหค้ือ 64.3 IU/กก.

การดูดซึม
ระดับของฤทธิ์ต้าน Xa ในพลาสมาจะเพิ่มขึ้นใน 2 ถึง 3 ชั่วโมงแรกหลังการฉีด SC ของ tinzaparin sodium 
และถึงระดับสูงสุดภายใน 4 ถึง 5 ชั่วโมง ความเข้มข้นสูงสุด (Cmax) ที่ 0.25 และ 0.87 IU/มล. ได้สําเร็จตาม
ขนาดยาคงที่ของ SC เดี่ยวที่ 4,500 IU (ประมาณ 64.3 IU/กก.) และขนาดยาที่ปรับนํ้าหนัก 175 IU/กก. ของ
ทินซาปาริน โซเดียม ตามลําดับ ตามระดับการดูดซึม (AUC0-∞) การเปรียบเทียบขนาดยาเดี่ยว 4,500 IU และ 
12,250 IU บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของฤทธิ์ต้าน Xa นั้นมากกว่าขนาดยาตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขนาดยา 
หลังจากการฉีด tinzaparin sodium ครั้งเดียวโดยการฉีด SC อัตราส่วนการออกฤทธิ์ของ anti-Xa ต่อ 
anti-IIa เฉลี่ย ขึ้นอยู่กับพื้นทีภ่ายใต้ anti-Xa และ



โปรไฟลเ์วลาต่อต้าน IIa คือ 2.8 และสูงกว่าเฮปารินทีไ่ม่แยกส่วน (ประมาณ 1.2) การดูดซึมโดยสมบูรณ์ (ตาม 
4,500 IU SC และการบริหารให้ทางเส้นเลือดดํา [IV]) คือ 86.7% ตามฤทธิต์้าน Xa

การกระจาย
ปริมาณการกระจายของโซเดียม tinzaparin มีตั้งแต่ 3.1 ลิตร ถึง 5.0 ลิตร ค่าเหล่านีม้ีขนาดใกล้เคียงกันกับ
ปริมาตรของเลือด ซึ่งบ่งชี้ว่าการกระจายของฤทธิต์้าน Xa นั้นจํากัดอยู่ที่ช่องส่วนกลาง

เมแทบอลิซึม
เฮปารินทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าถูกเผาผลาญบางส่วนโดยการทําใหเ้ป็นซัลเฟตและดีพอลเิมอไรเซ
ชัน

การกําจัด
ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ครึ่งชีวิตหลังการให้ยา SC ที่ 4,500 IU หรือ 175 IU/กก. tinzaparin sodium 
อยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยพิจารณาจากฤทธิ์ต้าน Xa การกวาดล้างหลังการใหย้า tinzaparin sodium 
4,500 IU จะอยู่ที่ประมาณ 1.7 ลิตรต่อชั่วโมง เส้นทางหลักของการกําจัดคือไต กิจกรรม Anti-Xa ไม่ได้สะสม
ด้วยการให้ยา 175 IU/กก. วันละครั้งเป็นเวลาห้าวันในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (ดูรูปที่ 1 และตารางที่ 2)

ประชากรพิเศษ

เภสัชจลนศาสตรข์องประชากร
ความเข้มข้นของยาต้าน Xa จากผู้ป่วยประมาณ 180 รายทีไ่ด้รับ SC tinzaparin sodium วันละครั้ง (175 IU/
kg ของนํ้าหนักตัว) ในการรักษา DVT ใกล้เคียง และผู้ป่วยประมาณ 240 รายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
ทางเลือกที่ได้รับ SC tinzaparin sodium วันละครั้ง (~65 IU/kg body) นํ้าหนัก) วิเคราะห์โดยวิธีเภสัช
จลนศาสตรข์องประชากร ผลการวิจัยพบว่าทั้งอายุและเพศไม่เปลี่ยนแปลงการกวาดล้างโซเดียม tinzaparin 
อย่างมีนัยสําคัญตามฤทธิต์้าน Xa (ดูข้อควรระวัง ทั่วไป).อย่างไรก็ตาม พบการลดลงของโซเดียม tinzaparin 
ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต (ลดค่าครีเอตินินที่คํานวณได้) (ดูประชากรพิเศษการด้อยค่าของไต). นํ้าหนัก
ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการทํานายการกวาดล้างโซเดียม tinzaparin ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําว่าการบําบัดด้วย 
INNOHEP จะขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ปรับนํ้าหนัก (ดูปริมาณและการบริหาร)

การด้อยค่าของไต
เภสัชจลนศาสตรข์องประชากร
ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยยา tinzaparin sodium (175 IU/kg) สําหรับ DVT การวิเคราะห์ทางเภสัช
จลนศาสตรข์องประชากร (PK) ระบุว่าการขจัดโซเดียม tinzaparin ตามฤทธิ์ต้าน Xa นั้นสัมพันธ์กับการกวาด
ล้างของ creatinine ทีค่ํานวณโดยสมการของ Cockroft Gault ในการวิเคราะห์ PK นี้ พบว่าการลดลงในการ
ขจัดโซเดียม tinzaparin ในระดับปานกลาง (30-50 มล./นาที) และระดับรุนแรง (<30 มล./นาที) พบว่ามีการ
ด้อยค่าของไต ผู้ป่วยทีม่ภีาวะไตวายอย่างรุนแรงแสดงการกวาดล้างโซเดียม tinzaparin ลดลง 24% เมื่อเทียบ
กับผู้ป่วยทีม่ีการทํางานของไตตามปกติ (>80 มล./นาที)

การศึกษาการฟอกไต
ในการศึกษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 12 รายทีไ่ด้รับการฟอกไต การกําจัดสารต้าน Xa ลดลง 28% ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าประมาณจากการวิเคราะห์ PK ของประชากร ในอีกทีห่นึ่ง



การศึกษาผู้ป่วย 6 รายทีไ่ด้รับการฟอกไต ครึ่งชีวิตของฤทธิต์้าน Xa หลังจากได้รับยา tinzaparin sodium 75 
IU/กก. ในวันทีไ่มไ่ด้ฟอกไต เป็นเวลานานเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (5.2 เทียบกับ 1.6 ชั่วโมง)

INNOHEP® อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เมื่อเทียบกับเฮปารินทีไ่ม่แยกส่วน (UFH) เมื่อใหแ้ก่ผู้ป่วย
สูงอายุทีม่ีภาวะไตวาย (ดูคําเตือนและ ข้อควรระวัง).

การด้อยค่าของตับ
ไม่มีการศึกษาในอนาคตทีป่ระเมินเภสัชจลนศาสตร์ของ tinzaparin sodium หรือเภสัชพลศาสตร์ในผู้ป่วย
ที่มีความบกพร่องทางตับ อย่างไรก็ตาม เส้นทางตับไม่ใช่เส้นทางหลักในการกําจัดเฮปารินที่มีนํ้าหนักโมเลกุล
ตํ่า (ดคูําเตือน เลือดออก)

ผู้สูงอายุ
ในการศึกษาทางคลินิกที่มีการควบคุมของผู้ป่วยสูงอายุทีม่ีภาวะไตวาย ผู้ป่วยจํานวนมากขึ้นเสียชีวิตหลังการ
รักษาด้วย INNOHEP® เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย UFH (ดู คําเตือนและข้อควรระวัง).

เนื่องจากการทํางานของไตลดลงตามอายุ การกําจัด tinzaparin sodium อาจลดลงในผู้ป่วยสูงอายุ ในการ
ศึกษาในอนาคตของผู้ป่วยสูงอายุ 30 ราย [ชาย 6 ราย หญิง 24 ราย; อายุ 87.0 ±5.9 ป;ี นํ้าหนักตัวเฉลี่ย 62.7
±14.6 กก. creatinine กวาดล้าง 40.6±15.3 มล./นาที (ช่วง 20-72)] ที่บําบัดด้วยทินซาปารินโซเดียม 175 
IU/กก. วันละครั้งเป็นเวลาสิบวันสําหรับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําเฉียบพลัน ไม่มีการสะสมของฤทธิ์
ต้าน Xa ตามระดับกิจกรรมการต่อต้าน Xa สูงสุด

โรคอ้วน
จากผลการศึกษาทางคลินิกในอนาคตและการวิเคราะห์ PK ของประชากร การใหย้าตามนํ้าหนักเหมาะสําหรับผู้ป่วย
หนัก/อ้วน พารามิเตอร์ Tinzaparin sodium PK ตามฤทธิต์้าน Xa ไม่ขึ้นกับนํ้าหนักตัวและดัชนีมวลกาย (BMI) 
เมื่อให้ยา tinzaparin sodium ตามนํ้าหนักที่ 175 IU/กก. หรือ 75 IU/กก. ในการศึกษาในอนาคตสําหรับผู้ทีม่ี
นํ้าหนักมาก/เป็นโรคอ้วน (101 ถึง 165 กก.; BMI 26-61 กก./ลูกบาศก์เมตร2) โปรไฟลเ์วลากิจกรรมต่อต้าน 
Xa มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลในการศึกษาอาสาสมัครที่มีนํ้าหนักปกติ ข้อมูลทีข่นาดยา 175 IU/กก. แสดงไว้ใน
รูปที่ 2 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิกจํากัดในผู้ป่วยทีม่ี BMI

> 40 กก./ลบ.ม2.



รูปที่ 2
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรม AntiXa หลังจากการบริหาร SC เดียวของโซเดียมทินซา
ปาริน 175 IU/กก. ต่อผู้ป่วยโรคอ้วนและอาสาสมัครนํ้าหนักปกติ
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การตั้งครรภ์
การศึกษาการจําหน่าย INNOHEP- ในผู้ป่วยทีต่ั้งครรภ์ 54 คนในทุกไตรมาส ในการศึกษาการหาขนาดยาแบบเปิด
ฉลากแบบเปิดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทีไ่ด้รับยา INNOHEP ที่ 175 IU/กก. มีเส้นโค้งต้าน Xa ใน 24 ชั่วโมงทีค่ล้ายคลึง
กันทีอ่ายคุรรภ์ 28 (n=17) และ 36 (n=20) สัปดาห์ ปริมาณยา 175 IU/กก. ส่งผลใหม้ีระดับการต้าน Xa เฉลี่ยที่ 
0.3 ถึง 1.0 IU/มล. 4 ชั่วโมงหลังการให้ยา ระดับการต้าน Xa เฉลี่ย 4 ชั่วโมงหลังการให้ยาแนะนําว่าในขณะที่การ
ตั้งครรภม์ีความก้าวหน้า ระดับการต้าน Xa จะไม่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางคลินิก การตั้งครรภม์ีอิทธิพลเพียง
เล็กน้อยหรือไม่มเีลยต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ INNOHEP และไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับการตั้งครรภ์ (ดู
ปริมาณและการบริหาร)



การศึกษาทางคลินิก

การรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึกเฉียบพลัน (DVT) โดยมีหรือไม่มีเส้นเลือดอุดตันที่
ปอด (PE)

ในการสุ่มตัวอย่างแบบ multicenter และ double-blind trial INNOHEP- (การฉีด tinzaparin sodium) 
กับ heparin ทีไ่ม่แยกส่วนในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 435 รายที่มีอาการ DVT ใกลเ้คียง ร้อยละ 
6 ของผูป้่วยทีล่งทะเบียนมีอาการเส้นเลือดอุดตันที่ปอดตามอาการซึ่งได้รับการยืนยันโดยข้อบกพร่องในการ
สแกนปอดเป็นปล้องหรือมากกว่า ผู้ป่วยที่ทําการศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 19 ถึง 92 ปี (เฉลี่ย 61±อายุ 17 ป)ี 55% 
เป็นชาย 88% เป็นสีขาว และ 8% เป็นสีดํา ผู้ป่วยได้รับ INNOHEP-SC วันละครั้งตามนํ้าหนักตัว (175 IU/กก.) 
และยาหลอกแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดําทีต่ามด้วยยาหลอกแบบฉีดเข้าเส้นเลือดดําแบบต่อเนื่อง หรือเฮปารินแบบ
ไม่แยกส่วนเป็นขนาดยาฉีดครั้งแรกทางหลอดเลือดดํา (5,000 IU) ตามด้วยการใหย้าทางหลอดเลือดดําแบบไม่
แยกส่วนแบบต่อเนื่อง เฮปารินทีม่กีารปรับอัตราตาม aPTT (ค่าควบคุม 1.5 ถึง 2.5 เท่า) และการฉีด SC 
placebo วันละครั้ง การรักษาดําเนินไปประมาณ 6 วัน และกลุ่มการรักษาทั้งสองกลุ่มยังได้รับโซเดียมวาร์ฟาริน
ในช่องปากโดยเริ่มตั้งแตว่ันที่ 2 ซึ่งดําเนินต่อไปจนถึงวันที่ 90 โดยใหข้นาดยาทีไ่ตเตรทไปทีเ่ป้าหมาย INR 2.0 
ถึง 3.0

อัตรา 90 วันสะสมของลิ่มเลือดอุดตัน (TE) [DVT หรือ PE ที่เกิดซํ้า] กับ INNOHEP ไม่แตกต่างอย่างมีนัย
สําคัญกับอัตราทีม่ีเฮปารินทีไ่ม่มกีารแยกส่วน ข้อมูลมีอยู่ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3
ประสิทธิภาพของ INNOHEP วันละครั้ง ในการรักษาโรคหลอดเลือดแดงอุดตันเฉียบพลัน

การให้ยา สูตร
เฮปาริน1

5,000 IU Bolus
แล้ว aปตท. ปรับ
การแช่อย่างต่อเนื่อง

IV
น (%)

บ่งชี้ อินโนเฮป-1

175 IU/กก.
วันละครั้ง

SC
น (%)

การรักษา DVT เฉียบพลัน

ความตั้งใจที่จะรักษาประชากร2 216 (100%) 219 (100%)
ผลลัพธข์องผู้ป่วยที่ 90 วัน

รวม TE3กิจกรรม 6 (2.8%)4 15 (6.8%)4

DVTs 3 (1.4%) 9 (4.1%)
PEs 3 (1.4%) 6 (2.7%)

1 ผูป้่วยยังไดร้ับการรักษาด้วยวาร์ฟารินโซเดียมโดยเริ่มภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจาก
tinzaparin sodium หรือการบําบัดด้วยเฮปารินมาตรฐาน

2 ผูป้่วยแบบสุ่มทั้งหมดที่ไดร้ับยาทีใ่ช้ในการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งโดส
3 TE = เหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตัน (DVT และ/หรือ PE)
4 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) สําหรับความแตกต่างของอัตราเหตุการณ์ TE ทั้งหมด (4.0%) เท่ากับ

0.07%, 8.07%.



อัตราการเสียชีวิตด้วย INNOHEP- คือ 4.6% (10 ราย) และ heparin 9.6% (21 ราย) ช่วงความเชื่อมั่น 95% 
(CI) สําหรับความแตกต่างของการตายคือ 0.16%, 9.76%

ในการศึกษาทดลองทางคลินิกแบบหลายศูนย์แบบเปิดฉลากและสุ่มตัวอย่าง INNOHEP- ถูกนํามาเปรียบเทียบ
กับเฮปารินที่ไม่แยกส่วนเป็นการรักษาเบื้องต้นสําหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีอาการ PE ที่ไม่
ต้องการการบําบัดด้วยลิ่มเลือด การผ่าตัดเส้นเลือดขอด หรือการหยุดชะงักของ vena cava ผู้ป่วยไม่ได้รับการ
ยกเว้นหากมีความเสี่ยงสูงผิดปกตติ่อเหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตันและ/หรือเลือดออกหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จาก
ผู้ป่วย 608 รายที่ไดร้ับการรักษา 422 รายมีเอกสาร DVT ก่อนกําหนดคุณสมบัตใินการศึกษาและการสุ่ม ผู้ป่วยได้
รับอนุญาตให้รับเฮปารินที่ไมแ่ยกส่วน 78% ของผู้ป่วยได้รับ heparin แบบไม่แยกส่วนในปริมาณที่ใชใ้นการรักษา
นานถึง 24 ชั่วโมง และอีก 4% ได้รับ heparin ในปริมาณที่ใชใ้นการรักษานานกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากการสุ่ม
ตัวอย่าง INNOHEP- ถูกบริหารให้ SC วันละครั้ง 175 IU/กก. นํ้าหนักตัว; เฮปารินเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดดําเริ่ม
ต้น (50 IU/กก.) ตามด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่องโดยปรับอัตราตาม aPTT (ค่าควบคุม 2 ถึง 3 เท่า) 
สําหรับทั้งสองกลุ่ม การรักษาจะดําเนินต่อไปประมาณ 8 วัน ผู้ป่วยทุกรายยังได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็ง
ตัวของเลือดในช่องปากโดยเริ่มต้นใน 3 วันแรกซึ่งดําเนินต่อไปจนถึงวันที่ 90

การเกิดลิ่มเลือดอุดตันไมบ่่อยนักสําหรับทั้งสองกลุ่มการรักษา ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มการรักษาทั้ง
สองกลุ่มสําหรับอุบัติการณ์การกลับเป็นซํ้าของภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

ข้อบ่งใช้และการใช้งาน

INNOHEP- ได้รับการระบุสําหรับการรักษาภาวะหลอดเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึกที่มีอาการเฉียบพลัน
โดยมีหรือไม่มีเส้นเลือดอุดตันทีป่อดเมื่อใช้ร่วมกับวาร์ฟารินโซเดียม ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ 
INNOHEP- เกิดขึ้นในผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ข้อห้าม

INNOHEP- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มภีาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วย (หรือมีประวัติ) ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าที่เกิดจาก
เฮปาริน หรือในผู้ป่วยที่แพย้า tinzaparin sodium

ผูป้่วยที่มีความรู้สึกไวต่อเฮปาริน ซัลไฟต์ เบนซิลแอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑจ์ากเนื้อหมูทีท่ราบกันดีไม่ควร
รักษาด้วย INNOHEP-

คําเตือน

INNOHEP- ไมไ่ด้มีไว้สําหรับการบริหารกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดํา

INNOHEP- ไม่สามารถใช้แทนกันได้ (หน่วยสําหรับหน่วย) กับเฮปารินหรือเฮปารินที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าอื่น ๆ 
เนื่องจากแตกต่างกันในกระบวนการผลิต การกระจายนํ้าหนักโมเลกุล กิจกรรมการต่อต้าน Xa และต่อต้าน 
IIa หน่วย และปริมาณการใช้ ยาแต่ละชนิดมีคําแนะนําในการใชง้าน



ไม่ควรใช้ INNOHEP- ในผู้ป่วยที่มปีระวัตเิกี่ยวกับภาวะเกล็ดเลือดตํ่าที่เกิดจากเฮปาริน (ดู ข้อห้าม )

เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุทีม่ีภาวะไตวาย:INNOHEP® อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสีย
ชีวิต เมื่อเทียบกับ UFH เมื่อให้แกผู่้ป่วยสูงอายุทีม่ีภาวะไตวาย

การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบ INNOHEP® (175 IU/กก. วันละครั้ง; N = 269) และ UFH (N = 268) ในการ
รักษาเบื้องต้นของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึก (DVT) และ/หรือเส้นเลือดอุดตันทีป่อด (PE) 
ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะไตไมเ่พียงพอ (กล่าวคือ ผู้ป่วยอายุ 70   ปีขึ้นไปที่มีการขจัดครีเอทินีนโดยประมาณ ≤ 30 
มล./นาที หรือผู้ป่วยทีม่ีอายุ 75 ปีขึ้นไปที่มีการกวาดล้างครีเอทินีนโดยประมาณ ≤ 60 มล./นาที) ยาต้านการแข็ง
ตัวของเลือดในช่องปากถูกใช้ร่วมกันโดยเริ่มตั้งแตว่ันที่ 1-3 และการรักษาในการศึกษายังคงดําเนินต่อไปเป็นเวลา
อย่างน้อยห้าวันจนกว่าอัตราส่วนมาตรฐานสากล (INR) จะอยู่ระหว่าง 2-3 ในสองวันติดต่อกัน จากนั้นใหร้ับ
ประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดโดยลําพังและติดตามผู้ป่วยจนถึง 90 วันหลังจากเริ่มการรักษา อัตราการเสีย
ชีวิตโดยรวมอยู่ที่ 6.3% ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ UFH และ 11.2% ในผู้ป่วยที่ได้รับ INNOHEP®

ตกเลือด:INNOHEP- เช่นเดียวกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอื่น ๆ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
สภาวะทีม่ีความเสี่ยงสูงต่อการตกเลือด เช่น เยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย ความดันโลหิตสูงทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมได้อย่างรุนแรง เลือดออกผิดปกตแิต่กําเนิดหรือได้มารวมถึงความล้มเหลวของตับและโรคอะไมลอยโดซิส 
โรคทางเดินอาหารทีเ่ป็นแผลและ angiodysplastic; โรคหลอดเลือดสมองตีบ; หลังการผ่าตัดสมอง กระดูกสัน
หลัง หรือจักษุวิทยา หรือในผู้ป่วยทีร่ักษาร่วมกับสารยับยั้งเกล็ดเลือด เลือดออกอาจเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ของร่างกายในระหว่างการรักษาด้วย INNOHEP- มีรายงานการตกเลือดในบางกรณีส่งผลให้เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพถาวร เหตุการณ์เลือดออกควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเมื่อมีการลดลงของฮีมาโตคริต ฮีโมโก
ลบิน หรือความดันโลหิตโดยไมท่ราบสาเหตุ หากเกิดการตกเลือดรุนแรง ควรเลิกใช้ INNOHEP-

เลือดคั่งในไขสันหลังหรือไขสันหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับการใชเ้ฮปารินนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าหรือเฮปารินอยด์ทีม่ี
นํ้าหนักโมเลกุลตํ่า และการระงับความรู้สึกเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ไขสันหลังหรือการเจาะกระดูกสันหลังซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดอัมพาตระยะยาวหรือถาวร ความเสี่ยงของเหตุการณเ์หล่านีสู้งขึ้นด้วยการใชส้ายสวนแก้ปวด
หลังผ่าตัดหรือการใช้ยาเพิ่มเติมร่วมกันทีม่ผีลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น NSAIDs (ดู คําเตือน และ ข้อ
ควรระวัง ปฏิกิริยาระหว่างยา )

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า:ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าอาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ INNOHEP-

ในการศึกษาทางคลินิก ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า (จํานวนเกล็ดเลือด <100,000/mm3ถ้าค่าพื้นฐาน ≥150,000/
มม.3,≥ลดลง 50% หากการตรวจวัดพื้นฐาน <150,000/มม.3) ถูกระบใุน 1% ของผู้ป่วยที่ได้รับ 
INNOHEP-; ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าอย่างรุนแรง (จํานวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 50,000/mm3) เกิดขึ้นใน 0.13%

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิด หากจํานวนเกล็ดเลือดตํ่ากว่า 100,000/mm3, 
INNOHEP- ควรเลิกใช้ กรณขีอง thrombocytopenia กับ thrombosis แพร่กระจายยังพบในการปฏิบัตทิาง
คลินิกกับ heparins และ heparins ทีม่นีํ้าหนักโมเลกุลตํ่ารวมถึง tinzaparin sodium บางส่วนของกรณีเหล่า
นี้คือ



ซับซ้อนโดยอวัยวะตายด้วยความผิดปกตขิองอวัยวะทุติยภูมหิรือแขนขาขาดเลือดและส่งผลใหเ้สียชีวิต

ภูมิไวเกิน:INNOHEP- ประกอบด้วยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ซึ่งเป็นซัลไฟต์ที่อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รวม
ถึงอาการที่เกิดจากภูมิแพ้และโรคหืดที่คุกคามถึงชีวิตในคนที่อ่อนแอบางคน ไม่ทราบความชุกของความไวของ
ซัลไฟตโ์ดยรวมในประชากรทั่วไป แต่น่าจะตํ่า ความไวของซัลไฟต์พบได้บ่อยในคนทีเ่ป็นโรคหืดมากกว่าคนทีไ่ม่
เป็นโรคหืด

ความเป็นก้อน:มีรายงานเกี่ยวกับ Priapism จากการเฝ้าระวังหลังการขายว่าเป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ได้ยาก ในบางกรณีจําเป็นต้องมีการแทรกแซงการผ่าตัด

เบ็ดเตล็ด:INNOHEP- ขวดยาหลายขนาดประกอบด้วยเบนซิลแอลกอฮอลเ์ป็นสารกันบูด การบริหารยาทีม่ีเบน
ซิลแอลกอฮอลเ์ป็นสารกันบูดสําหรับทารกแรกเกิดทีค่ลอดก่อนกําหนดมีความเกี่ยวข้องกับ "กลุ่มอาการหอบ" ที่
ร้ายแรง เนื่องจากเบนซิลแอลกอฮอล์อาจผ่านรกได้ จึงควรใช้ INNOHEP ทีเ่ก็บรักษาไว้ด้วยเบนซิลแอลกอฮอล์
ด้วยความระมัดระวังในสตรีมคีรรภ์เฉพาะในกรณทีี่จําเป็นอย่างยิ่ง (ดูข้อควรระวัง, การตั้งครรภ)์.

ข้อควรระวัง

ทั่วไป:INNOHEP- ไมค่วรผสมกับการฉีดยาหรือการฉีดยาอื่น ๆ

ควรใช้ INNOHEP- ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก ความดันหลอดเลือดแดงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ หรือมีประวัติการเป็นแผลในทางเดินอาหารเมื่อเร็วๆ นี้ เบาหวานขึ้นจอตา และเลือดออก

ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยทีม่ีภาวะไตไม่เพียงพออาจแสดงใหเ้ห็นว่ามีการกําจัด tinzaparin sodium ที่ลดลง
ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทีค่าดการณ์ตามอายุในการทํางานของไต INNOHEP- ควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังในผู้ป่วยเหล่านี้ (ดูคําเตือนและเภสัชวิทยาคลินิกประชากรพิเศษ).

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ:แนะนําให้ตรวจนับเม็ดเลือดเป็นระยะ รวมถึงจํานวนเกล็ดเลือดและฮีมาโตคริตหรือ
ฮีโมโกลบิน และการตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดลึกลับในระหว่างการรักษาด้วย INNOHEP- เมื่อใหย้าตามขนาดที่
แนะนํา การทดสอบการแข็งตัวของเลือดเป็นประจํา เช่น prothrombin time (PT) และเวลา 
thromboplastin บางส่วนทีก่ระตุ้น (aPTT) จะเป็นการวัดที่ไม่ไวต่อกิจกรรมของ INNOHEP ดังนั้นจึงไม่
เหมาะสําหรับการเฝ้าติดตาม

ปฏิกิริยาระหว่างยา:เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตกเลือด ควรใช้ INNOHEP- ด้วยความระมัดระวังในผู้
ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก สารยับยั้งเกล็ดเลือด (เช่น salicylates, dipyridamole, 
sulfinpyrazone, dextran, NSAIDs รวมทั้ง ketorolac tromethamine, ticlopidine และ clopidogrel) 
และ thrombolytics หากจําเป็นต้องให้การรักษาร่วมกัน แนะนําให้ติดตามผู้ป่วยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดทางคลินิก
และในห้องปฏิบัติการ (ดูข้อควรระวังการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร)

ปฏิกิริยาการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ความสูงของเซรั่ม Transaminases:ผู้ป่วยในระหว่างการรักษาด้วย INNOHEP- (ดูอาการไม่พึงประสงค์ ความ
สูงของเซรั่ม



อะมิโนทรานสเฟอเรส)นอกจากนี้ยังพบการเพิ่มขึ้นของระดับ transaminase ในผู้ป่วยและอาสาสมัครทีไ่ด้รับ 
heparin และ heparins ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า

เนื่องจากการตรวจวัดค่าอะมโินทรานส์เฟอเรสมีความสําคัญในการวินิจฉัยแยกโรคของกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรค
ตับ และเส้นเลือดในปอด ดังนั้นควรตีความระดับความสูงที่อาจเกิดจากยาเช่น INNOHEP- ด้วยความระมัดระวัง

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์:ไม่มีการศึกษาระยะยาวในสัตวเ์พื่อประเมิน
ศักยภาพในการก่อมะเร็งของ tinzaparin sodium

โซเดียมทินซาปารินไม่แสดงศักยภาพที่เป็นพิษต่อยีนในเซลล์ในหลอดทดลองการทดสอบการกลายพันธุ์ของเซลล์
แบคทีเรีย (การทดสอบ AMES)ในหลอดทดลองการทดสอบการกลายพันธุข์องยีนหนูแฮมสเตอร์รังไข่ไปข้างหน้าใน
หลอดทดลอง การทดสอบความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมลิมโฟไซต์ของมนุษย์และในร่างกายการทดสอบไมโคร
นิวเคลียสของเมาส์ โซเดียม Tinzaparin ที่ขนาดยา SC สูงถึง 1800 IU/กก./วัน ในหนูแรท (ประมาณ 2 เท่าของ
ขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับมนุษย์โดยพิจารณาจากพื้นทีผ่ิวกาย) พบว่าไม่มผีลต่อภาวะเจริญพันธุแ์ละประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์

การตั้งครรภ์
การตั้งครรภ:์หมวด ข:
การตั้งครรภท์ั้งหมดมคีวามเสี่ยงเบื้องหลังความพิการแต่กําเนิด การสูญเสียหรือผลลัพธ์ทีไ่ม่พึงประสงค์อื่น 
ๆ โดยไม่คํานึงถึงการได้รับยา สรุปความเสี่ยงของทารกในครรภ์ด้านล่างอธิบายศักยภาพของ INNOHEP- 
เพื่อเพิ่มความเสี่ยงของความผิดปกติของพัฒนาการเหนือความเสี่ยงเบื้องหลัง

สรุปความเสี่ยงของทารกในครรภ์

INNOHEP- ไมไ่ด้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงของพัฒนาการผิดปกติ INNOHEP- ไม่ผ่านรกตาม
การศึกษาในมนุษย์และสัตว์ และไมแ่สดงหลักฐานของผลการก่อมะเร็งหรือความเป็นพิษต่อทารกใน
ครรภ์

ข้อควรพิจารณาทางคลินิก
การตั้งครรภเ์พียงอย่างเดียวทําใหเ้กิดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดลิ่มเลือดอุดตันทีเ่พิ่มมากขึ้นสําหรับผู้หญิงที่เป็นโรค
ลิ่มเลือดอุดตันในครรภ์ก่อน ภาวะการตั้งครรภ์ทีม่ีความเสี่ยงสูงบางอย่าง และประวัติของภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการตั้งครรภค์รั้งก่อน

ผู้ป่วยทุกรายที่ไดร้ับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น tinzaparin รวมทั้งสตรมีีครรภ์ มีความเสี่ยงที่จะมี
เลือดออก หญิงตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับ tinzaparin ควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อหาหลักฐานการตก
เลือดหรือการแข็งตัวของเลือดมากเกินไป การตกเลือดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และอาจทําให้แม่และ/หรือทารก
ในครรภ์เสียชีวิตได้ สตรีมีครรภ์ควรทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดกับทารกในครรภแ์ละมารดาหากให้ tinzaparin 
ในระหว่างตั้งครรภ์ การพิจารณาการใช้สารออกฤทธิท์ี่สั้นกว่าควรได้รับการกล่าวถึงเป็นการเฉพาะในฐานะ
แนวทางการส่งมอบ

ข้อมูล
ข้อมูลมนุษย ์- ผู้หญิงห้าสิบสี่คนทีต่ั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภโ์ดยมีภาวะทีจ่ําเป็นต้องใหย้าต้านการ
แข็งตัวของเลือดได้รับ INNOHEP- ในการศึกษาหาขนาดยาสําหรับการตั้งครรภ์แบบ open-label ทีม่ีแนว
โน้มว่าจะตั้งครรภ์ (ดเูภสัชวิทยาคลินิกประชากรพิเศษการตั้งครรภ.์)ผู้ป่วยได้รับ 50 ถึง 175 IU/กก./วัน 
โดยเริ่มให้ยาก่อนการปฏิสนธหิรือจนถึงอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ระยะเวลาของการสัมผัสอยูร่ะหว่าง 3 ถึง 
463 วัน (มัธยฐาน 159 วัน) จากการตั้งครรภ์ 55 ครั้ง มี



การเกิดมีชีพ 50 ครั้ง การแท้งบุตรในช่วงไตรมาสแรก 3 ครั้ง และการเสียชีวิตในครรภ์ 2 ครั้งเมื่ออายุ 17 
และ 30 สัปดาห์ ประมาณ 6% ของการตั้งครรภม์คีวามซับซ้อนจากความทุกข์ทรมานของทารกในครรภ์

ประมาณ 10% ของหญิงตั้งครรภท์ี่ได้รับ INNOHEP- มีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างมีนัยสําคัญ ความ
สัมพันธข์องเหตุและผลสําหรับการสังเกตข้างต้นยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

ข้อมูลสัตว์ - มีการศึกษาการก่อมะเร็งในหนูที่ขนาดยา SC สูงถึง 1800 IU/กก./วัน (ประมาณ 2 เท่าของ
ขนาดยาสูงสุดทีแ่นะนําโดยพิจารณาจากพื้นที่ผิวกาย) และในกระต่ายที่ขนาดยา SC สูงถึง 1900 IU/กก./
วัน (ประมาณ 4 เท่าของขนาดยาสูงสุดของมนุษย์ทีแ่นะนําโดยพิจารณาจากพื้นที่ผิวกาย) และไม่พบหลัก
ฐานของการเจริญพันธุ์ที่บกพร่องหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภเ์นื่องจากโซเดียม tinzaparin อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มกีารศึกษาทีเ่พียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการศึกษาการ
สืบพันธุข์องสัตว์ไม่ไดค้าดการณ์ถึงการตอบสนองของมนุษย์เสมอไป ยานีจ้ึงควรใชใ้นระหว่างตั้งครรภ์
เฉพาะในกรณีทีจ่ําเป็นอย่างยิ่ง INNOHEP- ไม่ผ่านรก

กรณีของ “อาการหอบ” เกิดขึ้นในทารกที่คลอดก่อนกําหนดเมื่อได้รับเบนซิลแอลกอฮอลจ์ํานวนมาก (99 – 404 
มก./กก./วัน) ขวดขนาด 2 มล. ของ INNOHEP มีเบนซิลแอลกอฮอล์ 20 มก. (เบนซิลแอลกอฮอล์ 10 มก. ต่อ
มล.) (ดูคําเตือน เบ็ดเตล็ด)หากใช้ INNOHEP- ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือหากผู้ป่วยตั้งครรภ์ขณะใชย้านี้ ผู้ป่วยควร
ทราบถึงอันตรายทีอ่าจเกิดกับทารกในครรภ์

พยาบาลมารดา:ในการศึกษาที่ฉีดโซเดียม tinzaparin เข้าใตผ้ิวหนังกับหนูทีใ่ห้นมบุตร พบระดับโซเดียม 
tinzaparin ทีต่ํ่ามากในนมแม่ ไมท่ราบว่าโซเดียม tinzaparin ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่ เนื่องจากยา
หลายชนิดถูกขับออกมาในนํ้านมแม่ จึงควรให้ความระมัดระวังเมื่อให้ INNOHEP- แก่สตรีให้นมบุตร

การใชใ้นเด็ก:ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ tinzaparin sodium ในผู้ป่วยเด็กยังไม่ได้รับการยอมรับ

การใชผู้้สูงอาย:ุINNOHEP® อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เมื่อเทียบกับ UFH เมื่อให้ยาแก่ผู้ป่วย
สูงอายุทีม่ีภาวะไตวาย (ดูคําเตือนและ ข้อควรระวัง).

ในการศึกษาทางคลินิกสําหรับการรักษา DVT ทีอ่ธิบายไว้ในการศึกษาทางคลินิก ส่วน 58% ของผู้ป่วยมีอายุ 
65 ปีขึ้นไปและ 29% เป็น 75 คนขึ้นไป ในการศึกษาเหล่านี้ ไม่พบความแตกต่างโดยรวมในด้านความปลอดภัย
หรือประสิทธิผลระหว่างอาสาสมัครเหล่านีแ้ละผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า

อาการไม่พึงประสงค์

เลือดออก : เลือดออกเป็นเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดทีเ่กี่ยวข้องกับ INNOHEP- (การฉีด
โซเดียม tinzaparin); อย่างไรก็ตาม อุบัติการณข์องการตกเลือดที่สําคัญอยู่ในระดับตํ่า ในการทดลองทาง
คลินิก คําจํากัดความของการตกเลือดที่สําคัญรวมถึงการมีเลือดออกพร้อมกับฮีโมโกลบินที่ลดลง ≥2 กรัม/
เดซิลิตร โดยต้องถ่ายผลิตภัณฑเ์ลือด 2 หน่วยขึ้นไป หรือ



มีเลือดออกซึ่งอยู่ในกะโหลกศีรษะ เยื่อบุช่องท้อง หรือในข้อต่อเทียมทีส่ําคัญ ข้อมูลมีอยู่ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4
เหตุการณ์เลือดออกทีส่ําคัญ1ในการรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึกเฉียบพลันทีม่ีหรือ
ไม่มีเส้นเลือดอุดตันที่ปอด

บ่งชี้ กลุ่มบําบัด1

การรักษา DVT เฉียบพลัน
มหีรือไม่มีPE

อินโนเฮป-
N=519

%

เฮปาริน
N=524

%
เหตุการณ์เลือดออกทีส่ําคัญ2 0.83 2.73

1INNOHEP- 175 IU/กก. วันละครั้ง SC เฮปารินทีไ่ม่แยกส่วนเริ่มต้น IV bolus 5,000 IU
ตามด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่องทีป่รับเป็น aPTT ที่ 1.5 ถึง 2.5 หรือยาลูกกลอนทางหลอด
เลือดดําเริ่มต้นที่ 50 IU/กก. ตามด้วยการฉีด IV อย่างต่อเนื่องทีป่รับเป็น aPTT ที่ 2.0 ถึง 3.0 ในทุกกลุ่ม
การรักษาจะดําเนินต่อไปประมาณ 6 ถึง 8 วัน และผู้ป่วยทุกรายได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก
โดยเริ่มใน 2 ถึง 3 วันแรก
เลือดออกพร้อมกับการลดลงของฮีโมโกลบิน ≥2 กรัม/เดซิลิตร จําเป็นต้องถ่ายผลิตภัณฑเ์ลือด 2 หน่วยขึ้น
ไป หรือมีเลือดออกทีภ่ายในกะโหลกศีรษะ เยื่อบุช่องท้อง หรือข้อต่อเทียมทีส่ําคัญ

95% CI จากความแตกต่างของอัตราเหตุการณ์เลือดออกทีส่ําคัญ (1.9%) คือ 0.33%, 3.47%

2

3

การตกเลือดที่ร้ายแรงหรือไม่ถึงตายจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใด ๆ อาจเกิดขึ้นได้ อาการ อาการ และความรุนแรงจะ
แตกต่างกันไปตามตําแหน่งและระดับหรือขอบเขตของเลือดออก ภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดอาจเกิดขึ้นแต่
ไม่จํากัดเพียงการเป็นอัมพาต อาชา; ปวดหัว, หน้าอก, หน้าท้อง, ข้อต่อ, กล้ามเนื้อหรือปวดอื่น ๆ อาการวิงเวียน
ศีรษะ หายใจถี่, หายใจลําบากหรือกลืน; บวม; ความอ่อนแอ; ความดันเลือดตํ่า ช็อก หรือโคม่า ดังนั้น ควร
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการตกเลือดในการประเมินสภาพของผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดทีม่ี
ข้อร้องเรียนซึ่งไม่ไดบ้่งชี้ถึงการวินิจฉัยที่ชัดเจน (ดู คําเตือน เลือดออก)

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า : ในการศึกษาทางคลินิก thrombocytopenia พบในผู้ป่วย 1% ที่ได้รับ INNOHEP- ภาวะ
เกล็ดเลือดตํ่าอย่างรุนแรง (จํานวนเกล็ดเลือด <50,000/มม.3) เกิดขึ้นใน 0.13% (ดูคําเตือน ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า)

การเพิ่มขึ้นของเซรั่มอะมิโนทรานส์เฟอเรส : การเพิ่มขึ้นของ aspartate (AST [SGOT]) และ/หรือ alanine 
(ALT [SGPT]) ที่ไม่แสดงอาการมีระดับของ aminotransferase ที่มากกว่า 3 เท่าของค่าปกตขิองช่วงอ้างอิง
ในห้องปฏิบัติการถึง 8.8% และ 13% สําหรับ AST และ ALT ตามลําดับของผู้ป่วยที่ได้รับ tinzaparin sodium 
ในการรักษา DVT นอกจากนี้ยังพบการเพิ่มขึ้นของระดับ aminotransferase ในผู้ป่วยและอาสาสมัครทีม่ี
สุขภาพดทีี่ไดร้ับ heparin และ heparins ทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า ระดับความสูงดังกล่าวสามารถย้อนกลับได้และ
ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของบิลิรูบิน (ดูข้อควรระวังการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร)

ปฏิกิริยาในท้องถิ่น : การระคายเคืองเล็กน้อย, ความเจ็บปวด, ห้อ, และ ecchymosis อาจเกิดตามมาภายหลัง
การฉีด SC ของ INNOHEP- มรีายงานการเกิดเลือดออกบริเวณทีฉ่ีดในผู้ป่วยประมาณ 16% ที่ได้รับ 
INNOHEP-



ภูมิไวเกิน : ปฏิกิริยา Anaphylactic/anaphylactoid อาจเกิดขึ้นร่วมกับการใช้ INNOHEP (ดูข้อห้าม
และคําเตือน)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : อาการไมพ่ึงประสงค์จาก INNOHEP- หรือ heparin รายงานทีค่วามถี ่≥1% ในการ
ทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยที่รับการรักษา DVT ใกล้เคียงทีม่ีหรือไม่มี PE แสดงไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีเ่กิดขึ้นใน≥1% ในการรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึกเฉียบพลันที่มีหรือ
ไม่มีการศึกษาเส้นเลือดอุดตันทีป่อด

กลุ่มบําบัด1

อินโนเฮป-
N=519
น (%)

เฮปาริน
N=524
น (%)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 19 (3.7%) 18 (3.4%)
ปอดเส้นเลือด 12 (2.3%) 12 (2.3%)
อาการเจ็บหน้าอก 12 (2.3%) 8 (1.5%)
กําเดา 10 (1.9%) 7 (1.3%)
ปวดศีรษะ 9 (1.7%) 9 (1.7%)
คลื่นไส้ 9 (1.7%) 10 (1.9%)
เลือดออก NOS 8 (1.5%) 23 (4.4%)
ปวดหลัง 8 (1.5%) 2 (0.4%)
ไข้ 8 (1.5%) 11 (2.1%)
ความเจ็บปวด 8 (1.5%) 7 (1.3%)
ท้องผูก 7 (1.3%) 9 (1.7%)
ผื่น 6 (1.2%) 8 (1.5%)
หายใจลําบาก 6 (1.2%) 9 (1.7%)
อาเจียน 5 (1.0%) 8 (1.5%)
ปัสสาวะ 5 (1.0%) 6 (1.1%)
อาการปวดท้อง 4 (0.8%) 6 (1.1%)
ท้องเสีย 3 (0.6%) 7 (1.3%)
โรคโลหิตจาง 0 7 (1.3%)

NOS = ไม่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น
1 INNOHEP- 175 IU/กก. วันละครั้ง SC เฮปารินทีไ่ม่แยกส่วนเริ่มต้น IV bolus 5,000 IU

ตามด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่องทีป่รับเป็น aPTT ที่ 1.5 ถึง 2.5 หรือยาลูกกลอนทางหลอด
เลือดดําเริ่มต้นที่ 50 IU/กก. ตามด้วยการฉีด IV อย่างต่อเนื่องทีป่รับเป็น aPTT ที่ 2.0 ถึง 3.0 ในทุกกลุ่ม
การรักษาจะดําเนินต่อไปประมาณ 6 ถึง 8 วัน และผู้ป่วยทุกรายได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก
โดยเริ่มใน 2 ถึง 3 วันแรก

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์อื่น ๆ ในการทดลองที่เสร็จสมบูรณห์รือต่อเนื่อง : อาการไมพ่ึงประสงค์อื่น ๆ ที่รายงานที่
ความถี่ของ≥1% ในผู้ป่วย 4,000 รายที่ได้รับ INNOHEP- ในการทดลองทางคลินิกที่เสร็จสมบูรณห์รือกําลังดําเนิน
การอยู่ จําแนกตามระบบของร่างกาย:

ร่างกายโดยรวม:เลือดบริเวณทีฉ่ีด ปฏิกิริยาไม่จัดจําแนก



ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ทั่วไป:ความดันเลือดตํ่า, ความดันโลหิตสูง 

ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง:อาการวิงเวียนศีรษะ 

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร:ท้องอืด, ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร (ไม่อย่างอื่น  ระบุไว้) 
อาการอาหารไม่ย่อย 

อัตราการเต้นของหัวใจและความผิดปกตขิองจังหวะ:อิศวร 

ความผิดปกตขิอง Myo, Endo, Pericardial และ Valve:โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหน้าอก 

ความผิดปกติของเกล็ดเลือด เลือดออก และการแข็งตัวของเลือด:ห้อ, ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า. 

ความผิดปกติทางจิตเวช:นอนไมห่ลับสับสน 

ความผิดปกติของเซลลเ์ม็ดเลือดแดง:โรคโลหิตจาง 

ความผิดปกติของกลไกต้านทาน:การรักษาบกพร่องการติดเชื้อ 

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ:โรคปอดบวม, โรคทางเดินหายใจ 

ความผิดปกติของผิวหนังและอวัยวะ:ผื่นแดง, ตุ่ม, ผื่นแดง, ผิวหนัง  ความผิดปกติ 

ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ:การเก็บปัสสาวะ dysuria 

ความผิดปกติของหลอดเลือด (Extracardiac):thrombophlebitis ลึก thrombophlebitis ขาลึก 

อาการไมพ่ึงประสงค์ร้ายแรงทีร่ายงานในการทดลองทางคลินิกหรือจากประสบการณห์ลังการขายคือ  รวมอยู่
ในตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ: 



ตารางที่ 6
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ INNOHEP- ในการทดลองทางคลินิก

หมวดหมู่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ี่ร้ายแรง
ที่เกี่ยวข้องกับเลือดออก เลือดออกทางทวารหนัก

เลือดออกในสมอง/สมอง

เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือด
ออกตามไรฟัน
โลหิตจาง
ปัสสาวะ
หลอดเลือดหัวใจตีบ
เลือดออก NOS
บริเวณทีฉ่ีดเลือดออก 
Melena
Purpura
เลือดออกทางช่องท้อง/ภายในช่องท้อง

ห้อบาดแผล
ความผิดปกติของอวัยวะ เจ็บหน้าอก

หัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาการบวมนํ้าขึ้นอยู่กับ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย / หลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ่มเลือด
อุดตัน

ทารกในครรภ์/ทารกแรกเกิด ความผิดปกตแิต่กําเนิด
ทารกในครรภ์เสียชีวิต

ความทุกข์ของทารกในครรภ์

ผิวหนัง การระเบิดที่รุนแรง
ผื่นแดง
ผื่นตามผิวหนัง
เนื้อร้ายของผิวหนัง

โลหิตวิทยา Granulocytopenia
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

อาการแพ้ ปฏิกิริยาการแพ้
ปฏิกิริยาบริเวณทีฉ่ีด เซลลูไลติส
นโีอพลาสติก เนื้องอก



ตารางที่ 7
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีร่้ายแรงอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ INNOHEP- จากการเฝ้าระวังหลังการตลาด

หมวดหมู่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ี่ร้ายแรง
ความผิดปกติของอวัยวะ โรคตับอักเสบจากนํ้าดีอักเสบ

การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ

Priapism
ทีเ่กี่ยวข้องกับเลือดออก ห้อ

ไอเป็นเลือด
เลือดออกทางตา
เลือดออกทางทวารหนัก

ปฏิกิริยาทางผิวหนัง การตายของผิวหนังชั้นนอก
เนื้อร้ายขาดเลือด
กลุ่มอาการสตเีวนส์-จอห์นสัน 
ลมพิษ

โลหิตวิทยา การเกิดเม็ดเลือด
แพนซีโทพีเนีย
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

ปฏิกิริยาบริเวณทีฉ่ีด ฝี
เนื้อร้าย

อาการแพ้ จํ้าภูมิแพ้
Angioedema

ทารกในครรภ์/ทารกแรกเกิด Cutis aplasia ของหนังศีรษะ
ทารกแรกเกิด hypotonia

ทั่วไป ปฏิกิริยาไขเ้ฉียบพลัน

การเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง : เมื่อใช้ยาชาตามเส้นประสาท (ยาระงับความรู้สึกแก้ปวดตามเส้นประสาท/
ไขสันหลัง) หรือการเจาะกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยจะได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือกําหนดให้ยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดด้วยเฮปารินหรือเฮปารินอยดท์ี่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากลิ่มเลือดอุดตันมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะเลือดคั่งในช่องท้องหรือไขสันหลัง ซึ่งอาจส่งผลให้มเีลือดออกเป็นเวลานาน - อัมพาตระยะหรือถาวร (ดูคํา
เตือนชนิดบรรจุกล่อง)

มีรายงานการเกิดเลือดออกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนไขสันหลังร่วมกับการระงับความรู้สึกทางประสาทหรือการเจาะ
กระดูกสันหลังด้วย INNOHEP®

มีรายงานผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งรายที่ไม่ไดร้ับยาระงับความรู้สึกเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือการเจาะกระดูกสันหลัง



ยาเกินขนาด

อาการ/การรักษา:การใช้ยา INNOHEP- (การฉีดโซเดียมทินซาปาริน) โดยไม่ได้ตั้งใจ อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
เลือดออกได้ (ดูคําเตือน เลือดออก)เลือดกําเดา เลือดในปัสสาวะ หรืออุจจาระเหลว อาจสังเกตได้ว่าเป็นสัญญาณ
แรกของเลือดออก รอยฟกชํ้าหรือเลือดออกง่ายอาจทําให้เลือดออกอย่างตรงไปตรงมา ในกรณทีี่มีเลือดออกเล็ก
น้อย ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจติดตามอาการเลือดออกรุนแรงมากขึ้น

ในผู้ป่วยทีท่ราบว่าไดร้ับยา tinzaparin sodium เกินขนาดในการทดลองทางคลินิก โดยกําหนดให้เป็น 1 
ขนาดหรือมากกว่า >200 IU/กก. สําหรับการรักษา DVT หรือ >100 IU/กก. สําหรับการป้องกัน DVT 
ประมาณ 16% มอีาการแทรกซ้อนจากเลือดออก .

จากรายงานที่เกิดขึ้นเองของการใช้ยาเกินขนาดทีเ่ป็นไปได้กับ tinzaparin sodium ประมาณ 81% มาพร้อมกับ
เลือดออกซึ่งมักจะเป็นห้อ ผู้ป่วยส่วนใหญท่ี่มภีาวะแทรกซ้อนจากเลือดออกขณะรับ INNOHEP- สามารถควบคุม
ไดโ้ดยหยุดใช้ INNOHEP- ใช้แรงกดที่บริเวณนั้น ถ้าเป็นไปได้ และเปลี่ยนปริมาณและองคป์ระกอบของเลือดที่
ห้ามเลือด (เช่น เซลลเ์ม็ดเลือดแดง พลาสมาสดแช่แข็ง เกล็ดเลือด) ตามความจําเป็น ในกรณทีี่ไม่ได้ผล สามารถใช้
โปรตามีนซัลเฟตได้

ในกรณีทีม่ีเลือดออกรุนแรงหรือให้ยาเกินขนาดมาก สามารถให้ protamine sulfate (สารละลาย 1%) ได้โดยการ
ฉีด IV ช้าๆ ในขนาด 1 mg protamine ต่อทุกๆ 100 anti-Xa IU ของ INNOHEP อาจให้การฉีด protamine 
sulfate 0.5 มก. ครั้งที่สองต่อ 100 anti-Xa IU ของ INNOHEP- หาก aPTT วัด 2 ถึง 4 ชั่วโมงหลังจากการให้
ยาครั้งแรกยังคงยืดเยื้อ แมจ้ะให้โพรทามีนในปริมาณทีเ่พิ่มขึ้น แต่ aPTT อาจยังคงยาวนานกว่าปกติหลังจากให้
โพรทามีนเพื่อย้อนกลับเฮปารินที่ไม่แยกส่วน Protamine ไม่ได้ทําให้ฤทธิต์้าน Xa ของ tinzaparin sodium 
anti-Xa เป็นกลาง (สูงสุดประมาณ 60%)

ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาดด้วยโปรตามีนซัลเฟต การใช้ protamine 
sulfate อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยาความดันโลหิตตกและ anaphylactoid อย่างรุนแรง เนื่องจากมีรายงานปฏิกิริยา
ที่ร้ายแรงถึงชีวิตกับโปรตามีนซัลเฟต จึงควรให้เมื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการช่วยชีวิตพร้อมแล้วเท่านั้น 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ Protamine Sulfate Injection, USP

ปริมาณ tinzaparin sodium ครั้งเดียวของ SC ที่ 22,000 และ 7,700 IU/กก. (ประมาณ 10 และ 7 เท่าของ
ขนาดยาสูงสุดทีแ่นะนําสําหรับคน ตามลําดับ ขึ้นอยู่กับพื้นทีผ่ิวของร่างกาย) เป็นอันตรายต่อหนูและหนูตาม
ลําดับ อาการของภาวะเป็นพิษเฉียบพลัน ได้แก่ การเกิดเม็ดเลือดและการมีเลือดออกบริเวณทีฉ่ีด ภาวะโลหิตจาง 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวลดลง การเดินไม่มั่นคง อาการกระตุก และหนังตาตก

ปริมาณและการบริหาร

ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการประเมินความผิดปกตขิองเลือดออกก่อนให้ INNOHEP- เนื่องจากพารามิเตอร์การ
แข็งตัวของเลือดไมเ่หมาะสมสําหรับการตรวจสอบกิจกรรมของ INNOHEP จึงไม่จําเป็นต้องมีการตรวจสอบ
พารามิเตอรก์ารแข็งตัวของเลือดเป็นประจํา (ดูข้อควรระวังการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร)



ปริมาณผู้ใหญ่

ปริมาณทีแ่นะนําของ INNOHEP- สําหรับการรักษา DVT ทีม่ีหรือไม่มี PE คือ 175 anti-Xa IU/กก. ของนํ้า
หนักตัว ให้ SC วันละครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 6 วัน และจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่าง
เพียงพอด้วย warfarin (INR อย่างน้อย 2.0 ติดต่อกันสองวัน) ควรเริ่มการบําบัดด้วยโซเดียมวาร์ฟารินตาม
ความเหมาะสม (โดยปกตภิายใน 1-3 วันหลังจากเริ่มใช้ INNOHEP) การตั้งครรภ์มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยหรือ
ไม่มีเลยต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ INNOHEP และไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับการตั้งครรภ์

เนื่องจาก INNOHEP- อาจส่งผลต่อ PT/INR ในทางทฤษฎี ผู้ป่วยทีไ่ด้รับทั้ง INNOHEP- และ warfarin ควรมี
เลือดเพื่อตรวจหา PT/INR ก่อนการให้ยา INNOHEP- ตามกําหนดครั้งต่อไป

ตารางที่ 8 ให้ปริมาณ INNOHEP สําหรับการรักษา DVT โดยมีหรือไม่มี PE จําเป็นต้องคํานวณขนาดยา 
INNOHEP ทีเ่หมาะสมสําหรับนํ้าหนักของผู้ป่วยทีไ่ม่แสดงในตารางที่ 8

ควรใชก้ระบอกฉีดยาทีป่รับเทียบอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการถอนยาในปริมาณทีถู่กต้องจากขวด 
INNOHEP



ตารางที่ 8
INNOHEP- การให้ยาตามนํ้าหนักสําหรับการรักษาภาวะเส้นเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําลึก โดยมีหรือไม่มี
อาการเส้นเลือดอุดตันทีป่อด

การรักษา DVT

175 IU/กก. SC วันละครั้ง
20,000 IU ต่อมิลลิลิตร

ร่างกายผู้ป่วย
นํ้าหนักเป็น
ปอนด์

ร่างกายผู้ป่วย
นํ้าหนักเป็น
กิโลกรัมปริมาณ

(ไอยู)
จํานวน

(มล.)
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

ในการคํานวณปริมาตร (มล.) ของ INNOHEP- 175 anti-Xa IU ต่อกิโลกรัมยา SC สําหรับการรักษา
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําลึก:

นํ้าหนักผู้ป่วย (กก.) X 0.00875 มล./กก. = ปริมาตรที่จะให้ (มล.) ทางใต้ผิวหนัง

การบริหาร

INNOHEP- เป็นสารละลายใส ไม่มสีีถึงมสีีเหลืองเล็กน้อย และเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาทางหลอดเลือดอื่น ๆ 
ควรตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสกี่อนใช้

INNOHEP- บริหารงานโดยการฉีด SC ไมค่วรให้โดยการฉีดเข้ากล้ามหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา



เทคนิคการฉีดใตผ้ิวหนัง:ผู้ป่วยควรนอนราบ (หงาย) หรือนั่งและ INNOHEP- บริหารโดยการฉีด SC ลึก ควร
สลับการบริหารระหว่างผนังช่องท้องด้านซ้ายและขวากับผนังช่องท้องด้านหลังซ้ายและขวา บริเวณทีฉ่ีดควร
เปลี่ยนแปลงทุกวัน ควรใสค่วามยาวทั้งหมดของเข็มเข้าไปในรอยพับทีอ่ยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ควรพับผิวหนังไว้
ตลอดการฉีด เพื่อลดรอยชํ้า ห้ามถูบริเวณทีฉ่ีดหลังจากฉีดเสร็จ

วิธีการจัดหา

INNOHEP- มีอยู่ในขวดขนาด 2 มล. หลายขนาดในแพ็คเกจต่อไปนี:้

กล่อง 1 ขวด 2 มล. (20,000 ต่อต้าน Xa IU ต่อมล.) 
NDC 59572-342-08 

กล่อง10 ขวด 2 มล. (20,000 ต่อต้าน Xa IU ต่อมล.) 
NDC 59572-342-53 

เก็บที่ 25°ซี (77°ฉ); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15°-30°ซี (59°-86°F) [ดู อุณหภูมิห้องทีค่วบคุมโดย USP]

เก็บให้พ้นมือเด็ก

ผลิตขึ้นเพื่อ:
เซลจีน คอร์ปอเรชั่น
ซัมมิท, นิวเจอร์ซี 07901

ผลิตโดย:
LEO Pharmaceutical Products 
DK-2750 Ballerup, เดนมาร์ก

Innohep- เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ LEO Pharmaceutical Products

ธันวาคม 2551


