
Innohep-
(tinzaparin sodyum enjeksiyonu)

Subcu için-taneli (SC) Yalnızca Kullanım Rxsadece

OMURGA/EPİDURAL HEMATOMLAR

Nöroaksiyel anestezi (epidural/spinal anestezi) veya spinal ponksiyon uygulandığında, 
tromboembolik komplikasyonların önlenmesi için düşük moleküler ağırlıklı heparinler 
veya heparinoidlerle antikoagülan veya antikoagüle edilmesi planlanan hastalar, uzun 
süreli veya kalıcı felç

Bu olayların riski, analjezi uygulaması için kalıcı epidural kateterlerin kullanımı veya 
nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), trombosit inhibitörleri veya diğer 
antikoagülanlar gibi hemostazı etkileyen ilaçların eşzamanlı kullanımı ile artar. Riskin 
ayrıca travmatik veya tekrarlayan epidural veya spinal ponksiyon ile arttığı görülmektedir.

Hastalar nörolojik bozukluğun belirti ve semptomları için sık sık izlenmelidir. Nörolojik 
bir bozulma not edilirse, acil tedavi gereklidir.

Hekim, tromboprofilaksi için antikoagülan veya antikoagüle edilecek hastalarda 
nöraksiyel müdahaleden önce potansiyel faydaya karşı riske bakmalıdır (bkz. ayrıca 
UYARILAR, Kanama ve ÖNLEMLER, İlaç Etkileşimleri).

TANIM

INNOHEP- düşük moleküler ağırlıklı bir heparin olan tinzaparin sodyum içeren steril bir 
solüsyondur. Çoklu doz 2 mL'lik bir flakonda mevcuttur.

Her 2 mL'lik flakon, toplam 40.000 IU için mL başına 20.000 anti-Faktör Xa IU (anti-Xa) 
tinzaparin sodyum ve stabilizatör olarak 3,1 mg/mL sodyum metabisülfit içerir. Şişe, koruyucu 
olarak 10 mg/mL benzil alkol içerir. 5.0 ila 7.5 arasında bir pH aralığı elde etmek için sodyum 
hidroksit eklenebilir.
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tablo 1
20.000 antiXa IU/mL INNOHEP- (tinzaparin sodyum enjeksiyonu) bileşimi

Bileşen ml başına miktar

Tinzaparin sodyum 20.000 anti-Xa IU
Benzil alkol, USP 10 mg
Sodyum metabisülfit, USP 3.106 mg1

Sodyum hidroksit, USP gerektiği gibi
Enjeksiyonluk Su, USP qs ila 1 mL

13.4 mg/mL sodyum bisülfite karşılık gelir

Tinzaparin sodyum, domuz bağırsak mukozasından heparinin kontrollü enzimatik 
depolimerizasyonu ile elde edilen düşük moleküler ağırlıklı bir heparinin sodyum 
tuzudur.Flavobacterium heparinum.Bileşenlerin çoğu, zincirin indirgeyici olmayan 
ucunda bir 2-O-sülfo-4-enepiranosüronik asit yapısına ve zincirin indirgeyen ucunda 
bir 2-N,6-O-disülfo-D-glukozamin yapısına sahiptir.

Potansiyel, biyolojik bir tahlil vasıtasıyla belirlenir ve ilk Uluslararası Düşük Moleküler Ağırlıklı 
Heparin Standardı tarafından miligram başına anti-faktör Xa (anti-Xa) aktivitesi birimleri 
olarak yorumlanır. Ortalama tinzaparin sodyum anti-faktör Xa aktivitesi, miligram başına 
yaklaşık 100 IU'dur. Ortalama moleküler ağırlık, 5,500 ila 7,500 dalton arasında değişir. 
Moleküler ağırlık dağılımı:

<2.000
2.000 ila 8.000
> 8.000

Daltonlar
Daltonlar
Daltonlar

< %10 
%60 ila %72 
%22 ila %36 

Yapısal formül:



KLİNİK FARMAKOLOJİ

Tinzaparin sodyum, antitrombotik özelliklere sahip düşük moleküler ağırlıklı bir heparindir. Tinzaparin 
sodyum, fibrin pıhtılarının oluşumu da dahil olmak üzere kanın pıhtılaşmasına yol açan reaksiyonları 
inhibe eder, her ikisi delaboratuvar ortamındavecanlılarda.Çeşitli aktive pıhtılaşma faktörlerinin, özellikle 
Faktörler Xa ve IIa'nın (trombin) güçlü bir ortak inhibitörü olarak görev yapar. Birincil inhibitör aktiviteye 
plazma proteaz inhibitörü antitrombin aracılık eder.

Kanama süresi genellikle tinzaparin sodyumdan etkilenmez. Aktive parsiyel tromboplastin 
zamanı (aPTT), derin ven trombozu (DVT) tedavisinde kullanılan tinzaparin sodyumun 
terapötik dozları ile uzar. Protrombin zamanı (PT) tinzaparin sodyum tedavisi ile biraz 
uzayabilir, ancak genellikle normal aralıkta kalır. Tinzaparin sodyumun terapötik izlenmesi 
için ne aPTT ne de PT kullanılamaz.

Ne fraksiyone olmayan heparin ne de tinzaparin sodyum, içsel fibrinolitik aktiviteye sahip değildir; bu 
nedenle mevcut pıhtıları parçalamazlar. Tinzaparin sodyum, antitrombotik etkiye katkıda 
bulunabilecek doku faktörü yolu inhibitörünün salınımını indükler. Heparinin ayrıca antikoagülan 
etkilerinden bağımsız olarak çeşitli etkileri olduğu da bilinmektedir. Bunlar, endotel hücre büyüme 
faktörleri ile etkileşimleri, düz kas hücresi proliferasyonunun inhibisyonunu, lipoprotein lipaz 
aktivasyonunu, aldosteron sekresyonunun baskılanmasını ve trombosit agregasyonunun 
indüklenmesini içerir.

Farmakokinetik/Farmakodinamik
Düşük moleküler ağırlıklı heparinlerin plazma konsantrasyonları doğrudan ölçülemediğinden, anti-Xa 
ve anti-IIa aktiviteleri, tinzaparin sodyum maruziyetini değerlendirmek için birincil biyobelirteçlerdir. 
Analitik test sınırlamaları nedeniyle, anti-Xa aktivitesi daha yaygın olarak kullanılan biyobelirteçtir. 
Plazmadaki anti-Xa ve anti-IIa aktivitelerinin ölçümleri, antitrombin için yüksek afiniteli bağlanma 
bölgesini (anti-Xa ve anti-IIa aktiviteleri) içeren moleküllerin konsantrasyonları için vekiller olarak 
hizmet eder. Hastaları anti-Xa aktivitesine göre izlemek genellikle tavsiye edilmez. Veriler aşağıdaki 
Şekil 1 ve Tablo 2'de verilmektedir.

Sağlıklı gönüllülerde ve hastalarda tinzaparin sodyum ile yapılan çalışmalar hem sabit hem 
de ağırlık ayarlı doz uygulaması ile yapılmıştır. Tinzaparin sodyum ile önerilen tedavi, kiloya 
göre ayarlanmış doza dayanmaktadır (bkz.DOZAJ VE YÖNETİM).



Şekil 1.
Sağlıklı Gönüllülere Tek 4.500 IU* doz ve Günde Bir Kez Çoklu SC Dozunda 175 IU/kg 
Tinzaparin Sodyum SC Uygulamasının Ardından AntiXa Aktivitesinin Ortalama ve 
Standart Sapması

1.25

175 IU/kg 1. Gün
1.00

175 IU/kg 5. Gün

0.75 4500 IU

0,50

0.25

0,00
0 4 8 12

Zaman (saat)

16 20 24

* Dozaj, 4500 IU'luk tek doz bazındadır. Uygulanan ortalama doz 64.3 IU/kg idi.

Tablo 2
Sağlıklı Gönüllülere Tinzaparin Sodyum'un Tek ve Günde Bir Kez Çoklu Doz SC 
Uygulamasının Ardından AntiXa Etkinliğine Dayalı Farmakokinetik Parametrelerin Özeti 
(Ortalama ve Standart Sapma)

Parametre (Birimler) Tek Doz (N=23) Çoklu Doz (N=14)
1.gün

(175 IU/kg)
5. Gün

(175 IU/kg)4.500 IU*
Cmaksimum(IU/mL) 0.25 (0.05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
Tmaksimum(saat) 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*sa/mL)
Yarı ömür (saat) 3.4 (1.7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Dozaj, 4500 IU'luk tek doz bazındadır. Uygulanan ortalama doz 64.3 IU/kg idi.

absorpsiyon
Anti-Xa aktivitesinin plazma seviyeleri, tinzaparin sodyumun SC enjeksiyonunu takiben ilk 2 ila 
3 saat içinde artar ve 4 ila 5 saat içinde maksimuma ulaşır. Maksimum konsantrasyonlar (C
maksimum) 0.25 ve 0.87 IU/mL, sırasıyla 4.500 IU'luk (yaklaşık 64,3 IU/kg) tek bir SC sabit dozu ve 
ağırlık ayarlı 175 IU/kg tinzaparin sodyum dozunun ardından elde edilir. Absorpsiyon 
derecesine göre (AUC0-∞), 4.500 IU ve 12.250 IU tekli dozların karşılaştırılması, anti-Xa 
aktivitesindeki artışların, dozdaki artışa göre dozla orantılı olandan daha büyük olduğunu 
gösterir. Tinzaparin sodyumun tek bir SC enjeksiyonunu takiben, anti-Xa altındaki alana dayalı 
olarak ortalama anti-Xa ila anti-IIa aktivite oranı ve



anti-IIa zaman profilleri, 2.8'dir ve fraksiyone olmayan heparinden (yaklaşık 1.2) daha 
yüksektir. Mutlak biyoyararlanım (4500 IU SC ve intravenöz [IV] uygulamaları takiben) anti-
Xa aktivitesine göre %86,7'dir.

Dağıtım
Tinzaparin sodyumun dağılım hacmi 3,1 L ila 5,0 L arasında değişir. Bu değerler büyüklük 
olarak kan hacmine benzerdir, bu da anti-Xa aktivitesinin dağılımının merkezi bölme ile 
sınırlı olduğunu düşündürür.

Metabolizma
Düşük moleküler ağırlıklı heparinler, desülfasyon ve depolimerizasyon yoluyla kısmen 
metabolize edilir.

Eliminasyon
Sağlıklı gönüllülerde, 4.500 IU veya 175 IU/kg tinzaparin sodyumun SC uygulamasını 
takiben eliminasyon yarı ömrü, anti-Xa aktivitesine göre yaklaşık 3-4 saattir. 4.500 IU 
tinzaparin sodyumun IV uygulamasını takiben klerens yaklaşık 1,7 L/saattir. Birincil 
eliminasyon yolu renaldir. Sağlıklı gönüllülerde beş gün boyunca günde bir kez 175 IU/kg 
dozlama ile anti-Xa aktivitesi birikmemiştir. (Bkz. Şekil 1 ve Tablo 2.)

Özel Popülasyonlar

Popülasyon Farmakokinetiği
Proksimal DVT tedavisi olarak günde bir kez SC tinzaparin sodyum (175 IU/kg vücut ağırlığı) 
alan yaklaşık 180 hastadan ve günde bir kez SC tinzaparin sodyum alan (~65 IU/kg vücut 
ağırlığı) elektif kalça protezi ameliyatı geçiren yaklaşık 240 hastadan alınan Anti-Xa 
konsantrasyonları ağırlık) popülasyon farmakokinetik yöntemlerle analiz edildi. Sonuçlar, anti-
Xa aktivitesine dayalı olarak ne yaşın ne de cinsiyetin tinzaparin sodyum klirensini önemli 
ölçüde değiştirmediğini göstermektedir (bkz.ÖNLEMLER, Genel).Bununla birlikte, böbrek 
fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tinzaparin sodyum klerensinde bir azalma gözlenmiştir 
(düşük hesaplanmış kreatinin klerensi) (bkz.Özel Popülasyonlar,Böbrek yetmezliği). INNOHEP 
tedavisinin kiloya göre ayarlanmış doza dayalı olması önerisiyle tutarlı olarak, ağırlık da 
tinzaparin sodyum klirensinin öngörülmesi için önemli bir faktördür (bkz.DOZAJ VE YÖNETİM).

Böbrek yetmezliği
Popülasyon Farmakokinetiği
DVT için tinzaparin sodyum (175 IU/kg) ile tedavi edilen hastalarda, bir popülasyon 
farmakokinetik (PK) analizi, anti-Xa aktivitesine dayalı tinzaparin sodyum klerensinin Cockroft 
Gault denklemi ile hesaplanan kreatinin klirensi ile ilişkili olduğunu belirledi. Bu FK analizinde, 
orta (30-50 mL/dk) ve şiddetli (<30 mL/dk) böbrek yetmezliğinde tinzaparin sodyum klerensinde 
bir azalma gözlenmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar, normal böbrek fonksiyonu 
(>80 mL/dak) olan hastalara kıyasla tinzaparin sodyum klerensinde %24'lük bir azalma 
sergilemiştir.

Hemodiyaliz Çalışmaları
Hemodiyaliz uygulanan 12 kronik böbrek yetmezliği hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, popülasyon 
PK analizlerinden elde edilen tahminlerle tutarlı olarak anti-Xa klerensi %28 azalmıştır. Başka



Hemodiyaliz uygulanan 6 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, diyaliz dışı bir günde 75 IU/kg 
tinzaparin sodyumun tek IV dozunu takiben anti-Xa aktivitesinin yarı ömrü, sağlıklı gönüllülere 
kıyasla (5.2'ye 1.6 saat) uzamıştır.

INNOHEP®, böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalara uygulandığında, fraksiyone olmayan 
heparine (UFH) kıyasla ölüm riskini artırabilir (bkz.UYARILARve ÖNLEMLER).

Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda tinzaparin sodyum farmakokinetiğini veya 
farmakodinamiğini değerlendiren hiçbir prospektif çalışma yoktur. Bununla birlikte, hepatik yol, 
düşük moleküler ağırlıklı heparinlerin eliminasyonunun ana yolu değildir (bkz.UYARILAR, 
Kanama).

Yaşlı
Böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, UFH 
tedavisi alan hastalara kıyasla INNOHEP® tedavisinden sonra daha fazla hasta öldü (bkz. 
UYARILARveÖNLEMLER).

Böbrek fonksiyonu yaşla birlikte azaldığından, yaşlı hastalarda tinzaparin sodyumun 
eliminasyonu azalabilir. 30 yaşlı hastanın [6 erkek, 24 kadın; 87.0 yaşında ±5.9 yıl; ortalama 
vücut ağırlığı 62.7±14,6 kg; kreatinin klirensi 40.6±15.3 mL/dk (20-72 aralığında)] akut venöz 
tromboembolizm için on gün boyunca günde bir kez 175 IU/kg tinzaparin sodyum ile tedavi 
edildiğinde, doruk anti-Xa aktivite seviyelerine dayalı olarak hiçbir anti-Xa aktivitesi birikimi 
olmamıştır.

obezite
Prospektif bir klinik çalışmanın sonuçlarına ve popülasyon PK analizlerine dayalı olarak, ağır/obez 
hastalar için ağırlığa dayalı dozlama uygundur. Tinzaparin sodyum, 175 IU/kg veya 75 IU/kg ağırlık 
bazında dozlandığında, anti-Xa aktivitesine dayalı tinzaparin sodyum PK parametreleri vücut 
ağırlığından ve vücut kitle indeksinden (BMI) bağımsızdır. Ağır/obez deneklerin (101 ila 165 kg; BMI 
26-61 kg/m2) prospektif bir çalışmasında2), anti-Xa aktivite zaman profilleri, normal ağırlıklı gönüllü 
çalışmalarındakine benzerdi. 175 IU/kg dozdaki veriler Şekil 2'de gösterilmektedir. BMI'si olan 
hastalarda klinik deney deneyimi sınırlıdır.
> 40 kg/m2.



şekil 2
Obez Kişilere ve Normal Ağırlıktaki Gönüllülere 175 IU/kg Tinzaparin Sodyum'un Tek 
Bir SC Uygulamasının Ardından AntiXa Aktivitesinin Ortalama ve Standart Sapması

1.25
Normal Ağırlık (N=30)

1.00 Ağır Ağırlık (N=35)

0.75

0,50

0.25

0,00
0 10 20

Zaman (saat)

30

Gebelik
INNOHEP- eğilimi, herhangi bir trimesterde 54 gebe hastada incelenmiştir. Bu açık etiketli, 
prospektif, doz bulma çalışmasında, INNOHEP dozu 175 IU/kg ile tedavi edilenlerde 28 (n=17) ve 36 
(n=20) gebelik haftalarında benzer 24 saatlik anti-Xa eğrileri vardı. 175 IU/kg doz, uygulamadan 4 
saat sonra ortalama 0.3 ila 1.0 IU/mL anti-Xa düzeyi ile sonuçlanmıştır. Dozdan 4 saat sonra ortalama 
anti-Xa seviyeleri, hamilelik ilerledikçe anti-Xa seviyelerinde klinik olarak anlamlı bir azalma 
olmadığını göstermektedir. Hamileliğin INNOHEP- farmakokinetiği üzerinde çok az etkisi vardır veya 
hiç etkisi yoktur ve hamilelik için herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. (GörmekDozaj ve 
Uygulama.)



KLİNİK ÇALIŞMALAR

Akut Derin Ven Trombozunun (DVT) Pulmoner Emboli (PE) Olsun veya Olmasın 
Tedavisi

Randomize, çok merkezli, çift kör bir çalışmada INNOHEP- (tinzaparin sodyum enjeksiyonu), 
semptomatik, proksimal DVT'si olan 435 hastanede yatan hastada fraksiyone olmayan heparin 
ile karşılaştırıldı. Kaydedilen hastaların yüzde altısında, segmental veya daha büyük akciğer 
tarama kusuru ile doğrulanan semptomatik pulmoner emboli vardı. Çalışma hastalarının 
yaşları 19 ile 92 arasındaydı (ortalama 61±17 yıl), %55'i erkek, %88'i beyaz ve %8'i siyahtı. 
Hastalara vücut ağırlığına göre günde bir kez INNOHEP-SC (175 IU/kg) ve plasebo IV bolus ve 
ardından sürekli plasebo IV infüzyonu ya da başlangıç   IV bolus dozu (5,000 IU) olarak 
fraksiyone olmayan heparin ve ardından fraksiyone edilmemiş IV sürekli IV infüzyonu verildi. 
aPTT'ye göre ayarlanan oran (kontrol değerinin 1.5 ila 2.5 katı) ve günde bir kez SC plasebo 
enjeksiyonu ile heparin. Tedavi yaklaşık 6 gün devam etti ve her iki tedavi grubu da 2. Günden 
başlayarak, 2.0 ila 3.0 hedef INR'ye titre edilen dozlarla 90. Güne kadar devam eden oral 
varfarin sodyum aldı.

INNOHEP ile 90 günlük kümülatif tromboembolik (TE) oranı [tekrarlayan DVT veya PE], 
fraksiyone olmayan heparin oranından önemli ölçüde farklı değildi. Veriler Tablo 3'te 
verilmiştir.

Tablo 3
Akut Derin Ven Trombozu Tedavisinde Günde Bir Defa INNOHEP-'in Etkinliği

dozlama rejim
heparin1

5.000 IU Bolus
aPTT Ayarlı
Sürekli İnfüzyon

IV
n (%)

gösterge INNOHEP-1

175 IU/kg
Günde bir kez

SC
n (%)

Akut DVT Tedavisi

Nüfusu Tedavi Etmek2 216 (%100) 219 (%100)
90 Günde Hasta Sonucu

Toplam TE3Olaylar 6 (%2,8)4 15 (%6,8)4

DVT'ler 3 (%1.4) 9 (%4,1)
PE'ler 3 (%1.4) 6 (%2,7)

1 Hastalar ayrıca 24-48 saat içinde başlayan varfarin sodyum ile tedavi edildi.
tinzaparin sodyum veya standart heparin tedavisi.

2 En az bir doz aktif çalışma ilacı alan tüm randomize hastalar.
3 TE = tromboembolik olaylar (DVT ve/veya PE).
4 Toplam TE olay oranı farkı (%4,0) için %95 Güven Aralığı (CI)

%0.07, %8.07.



INNOHEP- ile ölüm oranı %4.6 (10 hasta) ve heparin ile %9.6 (21 hasta) idi. Mortalite farkı 
için %95 güven aralığı (CI) %0.16, %9.76 idi.

Çok merkezli, açık etiketli, randomize bir klinik çalışmada INNOHEP-, trombolitik tedavi, 
embolektomi veya vena kava kesintisi gerektirmeyen semptomatik PE'li hastanede yatan 
hastalarda ilk tedavi olarak fraksiyone olmayan heparin ile karşılaştırılmıştır. Tromboembolik 
ve/veya kanama olayları veya diğer komplikasyonlar açısından alışılmadık derecede yüksek risk 
taşıyan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tedavi edilen 608 hastanın 422'sinde DVT belgelenmiştir. 
Çalışma uygunluğunun ve randomizasyonun belirlenmesinden önce, hastaların fraksiyone 
olmayan heparin almasına izin verildi; Hastaların %78'i 24 saate kadar terapötik dozlarda 
fraksiyone olmayan heparin aldı ve ek olarak %4'ü 24 saatten daha uzun süre terapötik dozlarda 
heparin aldı. Randomizasyondan sonra INNOHEP- günde bir kez 175 IU/kg vücut ağırlığı SC 
uygulandı; ilk IV bolus olarak heparin (50 IU/kg) ve ardından aPTT'ye göre ayarlanan hız ile 
sürekli IV infüzyonu (2 ila 3 kat kontrol değeri). Her iki grup için tedaviye yaklaşık 8 gün devam 
edildi. Tüm hastalara ayrıca ilk 3 günden başlayarak 90.   güne kadar devam eden oral 
antikoagülan tedavi uygulandı.

Tromboembolik olaylar her iki tedavi grubu için de seyrekti. Tromboembolik olayların 
tekrarlama insidansı açısından iki tedavi grubu arasında hiçbir fark gözlenmedi.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

INNOHEP- varfarin sodyum ile birlikte uygulandığında pulmoner emboli olan veya 
olmayan akut semptomatik derin ven trombozunun tedavisinde endikedir. INNOHEP'in 
güvenliği ve etkinliği hastanede yatan hastalarda belirlenmiştir.

KONTRENDİKASYONLARI

INNOHEP- aktif majör kanaması olan hastalarda, heparine bağlı trombositopenisi olan 
(veya öyküsü olan) hastalarda veya tinzaparin sodyuma aşırı duyarlılığı olan hastalarda 
kontrendikedir.

Heparin, sülfit, benzil alkol veya domuz ürünlerine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar 
INNOHEP- ile tedavi edilmemelidir.

UYARILAR

INNOHEP- intramüsküler veya intravenöz uygulama için tasarlanmamıştır.

INNOHEP- üretim süreci, moleküler ağırlık dağılımı, anti-Xa ve anti-IIa aktiviteleri, birimleri ve 
dozajı bakımından farklılık gösterdikleri için heparin veya diğer düşük moleküler ağırlıklı 
heparinlerle (birim birim) birbirinin yerine kullanılamaz. Bu ilaçların her birinin kendi kullanım 
talimatları vardır.



INNOHEP- heparine bağlı trombositopeni öyküsü olan hastalarda 
kullanılmamalıdır (bkz. KONTRENDİKASYONLAR).

Böbrek Yetmezliği Olan Yaşlı Hastalarda Artan Ölüm Riski:INNOHEP® böbrek yetmezliği 
olan yaşlı hastalara uygulandığında UFH'ye kıyasla ölüm riskini artırabilir.

Böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda derin ven trombozu (DVT) ve/veya pulmoner emboli 
(PE) başlangıç   tedavisinde INNOHEP® (günde bir kez 175 IU/kg; N = 269) ve UFH'yi (N = 
268) karşılaştıran bir klinik çalışma (yani, tahmini kreatinin klerensi ≤ 30 mL/dk olan 70 yaş 
ve üzeri hastalar veya tahmini kreatinin klerensi ≤ 60 mL/dk olan 75 yaş veya üzeri 
hastalar). Oral antikoagülanlar 1-3. Günlerden başlayarak birlikte uygulandı ve çalışma 
tedavisi birbirini izleyen iki günde uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) 2-3 arasında 
olana kadar en az beş gün devam etti; oral antikoagülanlara daha sonra tek başına devam 
edildi ve hastalar tedavinin başlamasından 90 gün sonrasına kadar takip edildi. UFH ile 
tedavi edilen hastalarda genel ölüm oranları %6.3 ve INNOHEP® ile tedavi edilen 
hastalarda %11.2 idi.

kanama:INNOHEP-, diğer antikoagülanlar gibi, bakteriyel endokardit gibi yüksek kanama 
riski olan durumlarda çok dikkatli kullanılmalıdır; şiddetli kontrolsüz hipertansiyon; 
karaciğer yetmezliği ve amiloidoz dahil konjenital veya edinilmiş kanama bozuklukları; 
aktif ülseratif ve anjiyodisplastik gastrointestinal hastalık; hemorajik inme; beyin, omurilik 
veya oftalmolojik cerrahiden kısa bir süre sonra veya aynı zamanda trombosit inhibitörleri 
ile tedavi edilen hastalarda. INNOHEP- ile tedavi sırasında vücudun herhangi bir 
dokusunda veya organında kanama olabilir. Bazı vakalarda kanamanın ölüm veya kalıcı 
sakatlık ile sonuçlandığı bildirilmiştir. Hemorajik olay, hematokrit, hemoglobin veya kan 
basıncında açıklanamayan bir düşüş varlığında ciddi olarak düşünülmelidir. Şiddetli 
kanama olursa INNOHEP- kesilmelidir.

Düşük moleküler ağırlıklı heparinler veya heparinoidler ve spinal/epidural anestezi veya 
spinal ponksiyon ile ilişkili kullanımı ile spinal veya epidural hematomlar oluşabilir ve bu 
da uzun süreli veya kalıcı felçle sonuçlanabilir. Bu olayların riski, postoperatif kalıcı 
epidural kateterlerin kullanımı veya NSAID'ler gibi hemostazı etkileyen ek ilaçların 
eşzamanlı kullanımı ile daha yüksektir (bkz. kutulu UYARI ve ÖNLEMLER, İlaç 
Etkileşimleri).

trombositopeni:INNOHEP- uygulaması ile trombositopeni meydana gelebilir.

Klinik çalışmalarda trombositopeni (trombosit sayısı <100.000/mm33eğer temel değer ≥150.000/mm3,
≥Başlangıç   <150.000/mm ise %50 düşüş3) INNOHEP- verilen hastaların %1'inde tanımlanmıştır; 
şiddetli trombositopeni (trombosit sayısı 50.000/mm3'ten az)3) %0.13 oranında meydana geldi.

Herhangi bir derecede trombositopeni yakından izlenmelidir. Trombosit sayısı 100.000/
mm3'ün altına düşerse3, INNOHEP- durdurulmalıdır. Heparinler ve tinzaparin sodyum dahil 
olmak üzere düşük moleküler ağırlıklı heparinler ile klinik uygulamada yaygın trombozlu 
trombositopeni vakaları da gözlenmiştir. Bu vakalardan bazıları



sekonder organ disfonksiyonu veya uzuv iskemisi ile organ enfarktüsü ile komplike olmuş ve 
ölümle sonuçlanmıştır.

aşırı duyarlılık:INNOHEP- bazı duyarlı kişilerde anafilaktik semptomlar ve yaşamı tehdit 
eden astım atakları dahil alerjik tip reaksiyonlara neden olabilen bir sülfit olan sodyum 
metabisülfit içerir. Genel popülasyonda sülfit duyarlılığının genel prevalansı 
bilinmemekle birlikte muhtemelen düşüktür. Astımlı kişilerde sülfit duyarlılığı astımlı 
olmayanlara göre daha sıktır.

Priapizm:Priapizm, pazarlama sonrası gözetimde nadir görülen bir olay olarak 
bildirilmiştir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekliydi.

Çeşitli:INNOHEP- çok dozlu flakon, koruyucu olarak benzil alkol içerir. Prematüre 
yenidoğanlara koruyucu olarak benzil alkol içeren ilaçların uygulanması, ölümcül bir 
"Gasping Sendromu" ile ilişkilendirilmiştir. (görmekÖNLEMLER, Hamilelik).

ÖNLEMLER

Genel:INNOHEP- diğer enjeksiyonlar veya infüzyonlarla karıştırılmamalıdır.

INNOHEP- kanama diyatezi, kontrol edilemeyen arteriyel hipertansiyon veya yakın zamanda 
gastrointestinal ülserasyon, diyabetik retinopati ve kanama öyküsü olan hastalarda dikkatle 
kullanılmalıdır.

Böbrek fonksiyonunda beklenen yaşa bağlı değişikliklerle uyumlu olarak, yaşlı hastalar 
ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tinzaparin sodyum eliminasyonunda azalma 
görülebilir. INNOHEP- bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz.UYARILARveKLİNİK 
FARMAKOLOJİ,Özel Popülasyonlar).

Laboratuvar testleri:INNOHEP- ile tedavi sırasında trombosit sayımı ve hematokrit veya 
hemoglobin dahil olmak üzere periyodik tam kan sayımı ve gizli kan için dışkı testleri 
önerilir. Önerilen dozlarda uygulandığında, protrombin zamanı (PT) ve aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı (aPTT) gibi rutin antikoagülasyon testleri INNOHEP aktivitesinin 
nispeten duyarsız ölçümleridir ve bu nedenle izleme için uygun değildir.

İlaç etkileşimleri:Artan kanama riski nedeniyle INNOHEP- oral antikoagülanlar, trombosit 
inhibitörleri (örn., salisilatlar, dipiridamol, sülfinpirazon, dekstran, ketorolak trometamin, 
tiklopidin ve klopidogrel dahil NSAID'ler) ve trombolitik alan hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır. Birlikte uygulama gerekliyse, bu hastaların yakın klinik ve laboratuvar takibi 
önerilir (bkz.ÖNLEMLER, Laboratuvar Testleri).

Laboratuvar Test Etkileşimleri
Serum Transaminazlarının Yükselmesi:INNOHEP- ile tedavi sırasında hastalarda aspartat (AST 
[SGOT]) ve alanin (ALT [SGPT]) aminotransferaz düzeylerinde asemptomatik geri dönüşümlü 
artışlar meydana geldi (bkz.ADVERS REAKSİYONLAR, Serum Yükselmeleri



Aminotransferazlar).Heparin ve diğer düşük molekül ağırlıklı heparinlerle tedavi edilen 
hastalarda ve gönüllülerde de transaminaz seviyelerinde benzer artışlar gözlenmiştir.

Miyokard enfarktüsü, karaciğer hastalığı ve pulmoner emboli ayırıcı tanısında 
aminotransferaz tayinleri önemli olduğundan, INNOHEP- gibi ilaçların neden olabileceği 
yükselmeler dikkatle yorumlanmalıdır.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması:Tinzaparin sodyumun karsinojenik 
potansiyelini değerlendirmek için hayvanlarda uzun süreli çalışmalar yapılmamıştır.

Tinzaparin sodyum, bir ortamda hiçbir genotoksik potansiyel göstermedi.laboratuvar ortamındabakteri 
hücre mutasyon testi (AMES testi),laboratuvar ortamındaÇin hamsteri yumurtalık hücresi ileri gen 
mutasyon testi,laboratuvar ortamında insan lenfosit kromozomal sapma tahlili vecanlıdafare 
mikronükleus tahlili. Sıçanlarda 1800 IU/kg/gün'e kadar SC dozlarında (vücut yüzey alanına göre insanda 
önerilen maksimum dozun yaklaşık 2 katı) tinzaparin sodyumun doğurganlık ve üreme performansı 
üzerinde hiçbir etkisi olmadığı bulunmuştur.

Gebelik
Gebelik:Kategori B:
Tüm gebeliklerde, ilaca maruziyetten bağımsız olarak doğum kusurları, kayıp veya 
diğer olumsuz sonuç riskleri vardır. Aşağıdaki fetal risk özeti, INNOHEP'in gelişimsel 
anormallik riskini arka plan riskinin üzerine çıkarma potansiyelini açıklamaktadır.

Fetal Risk Özeti
INNOHEP-'in gelişimsel anormallik riskini artırması öngörülmemiştir. INNOHEP- 
insan ve hayvan çalışmalarına dayalı olarak plasentayı geçmez ve teratojenik etki 
veya fetotoksisite kanıtı göstermez.

Klinik Hususlar
Tek başına hamilelik, önceden var olan tromboembolik hastalığı, belirli yüksek riskli 
hamilelik koşulları ve önceki bir hamilelik sırasında komplikasyon öyküsü olan kadınlar 
için daha da yüksek olan tromboemboli riskini artırır.

Gebe kadınlar da dahil olmak üzere tinzaparin gibi antikoagülan alan tüm hastalar 
kanama riski altındadır. Tinzaparin alan hamile kadınlar, kanama veya aşırı 
antikoagülasyon kanıtı açısından dikkatle izlenmelidir. Kanama herhangi bir yerde 
olabilir ve annenin ve/veya fetüsün ölümüne yol açabilir. Hamilelik sırasında tinzaparin 
uygulanırsa, hamile kadınlar fetüs ve anne için potansiyel tehlike konusunda 
bilgilendirilmelidir. Daha kısa etkili bir ajanın kullanılması hususu, özellikle teslimat 
yaklaşımları olarak ele alınmalıdır.

Veri
İnsan Verileri - Açık etiketli, prospektif, gebelik dozu bulma çalışmasında 
antikoagülasyon gerektiren durumlarla hamile olan veya hamile kalmayı planlayan 54 
kadın INNOHEP aldı. (GörmekKlinik Farmakoloji,Özel Popülasyonlar,Gebelik.)Hastalar 
50 ila 175 IU/kg/gün doz aldılar ve dozlama gebe kalmadan önce veya 32. gebelik 
haftasında başladı. Maruz kalma süresi 3 ila 463 gün (ortalama 159 gün) arasında 
değişmektedir. 55 gebelikten



17 ve 30. haftalarda 50 canlı doğum, 3 ilk trimester düşük ve 2 intrauterin ölüm. 
Gebeliklerin yaklaşık %6'sı fetal distres ile komplike olmuştur.

INNOHEP alan hamile kadınların yaklaşık %10'unda önemli vajinal kanama 
görülmüştür. Yukarıdaki gözlemler için bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmamıştır.

Hayvan Verileri - Sıçanlarda 1800 IU/kg/gün'e kadar SC dozlarında (vücut yüzey alanına dayalı 
olarak önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 2 katı) ve tavşanlarda 1900 IU/kg/gün'e 
kadar SC dozlarında (yaklaşık olarak teratojenisite çalışmaları yapılmıştır. Vücut yüzey alanına 
dayalı olarak önerilen maksimum insan dozunun 4 katı) ve tinzaparin sodyum nedeniyle 
doğurganlığın bozulmasına veya fetüse zarar verdiğine dair hiçbir kanıt ortaya koymamıştır. 
Bununla birlikte, hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Hayvan 
üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu ilaç hamilelik sırasında 
sadece açıkça gerekliyse kullanılmalıdır. INNOHEP- plasentayı geçmez.

Prematüre bebeklerde büyük miktarlarda benzil alkol (99 – 404 mg/kg/gün) verildiğinde 
“Gasping Sendromu” vakaları meydana gelmiştir. 2 mL'lik INNOHEP flakonu 20 mg benzil 
alkol (mL başına 10 mg benzil alkol) içerir (bkz.UYARILAR, Çeşitli).INNOHEP- hamilelik 
sırasında kullanılırsa veya hasta bu ilacı alırken hamile kalırsa, hasta fetusa yönelik 
potansiyel tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir.

Emziren Anneler:Tinzaparin sodyumun emziren sıçanlara deri altından uygulandığı 
çalışmalarda, anne sütünde çok düşük seviyelerde tinzaparin sodyum bulunmuştur. 
Tinzaparin sodyumun insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan 
sütüne geçtiğinden, INNOHEP- emziren kadınlara uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım:Pediyatrik hastalarda tinzaparin sodyumun güvenliği ve etkinliği 
belirlenmemiştir.

Geriatrik Kullanım:INNOHEP® böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalara uygulandığında 
UFH'ye kıyasla ölüm riskini artırabilir (bkz.UYARILARve ÖNLEMLER).

DVT tedavisine yönelik klinik çalışmalarda,KLİNİK ÇALIŞMALAR bölümünde, hastaların 
%58'i 65 yaş ve üzeri ve %29'u 75 yaş ve üzerindeydi. Bu çalışmalarda, bu denekler ve 
daha genç denekler arasında güvenlik veya etkinlik açısından önemli bir genel farklılık 
gözlenmemiştir.

TERS TEPKİLER

Kanama : INNOHEP-(tinzaparin sodyum enjeksiyonu) ile ilişkili en yaygın advers olay 
kanamadır; bununla birlikte, majör kanama insidansı düşüktür. Klinik çalışmalarda, majör 
kanama tanımı, hemoglobinde ≥2 gram/dL azalmanın eşlik ettiği, 2 veya daha fazla ünite 
kan ürününün transfüzyonunu gerektiren kanamayı içeriyordu veya



intrakraniyal, retroperitoneal veya büyük bir protez eklem içine kanama. Veriler Tablo 
4'te verilmiştir.

Tablo 4
Büyük Kanama Olayları1Pulmoner Emboli Olsun veya Olmasın Akut Derin Ven 
Trombozu Tedavisinde

gösterge Tedavi grubu1

Akut DVT Tedavisi
PE'li veya PE'siz

INNOHEP-
N=519

%

heparin
Sayı=524

%
Büyük Kanama Olayları2 0,83 2.73

1INNOHEP- 175 IU/kg günde bir kez SC. Fraksiyone edilmemiş heparin başlangıç   IV bolusu 5.000 IU
aPTT'si 1.5 ila 2.5'e ayarlanmış sürekli IV infüzyonu veya 50 IU/kg'lık bir başlangıç   IV 
bolusu, ardından 2.0 ila 3.0'lık bir aPTT'ye ayarlanmış sürekli IV infüzyonu. Tüm 
gruplarda tedavi yaklaşık 6 ila 8 gün devam etti ve tüm hastalara ilk 2 ila 3 gün içinde 
başlayan oral antikoagülan tedavisi verildi.
Hemoglobinde ≥2 gram/dL düşüşün eşlik ettiği, 2 veya daha fazla ünite kan ürününün 
transfüzyonunu gerektiren kanama veya intrakraniyal, retroperitoneal veya büyük bir 
protez eklem içine kanama.
Majör kanama olayı oranlarındaki (%1.9) farkın %95 GA'sı %0.33, %3.47 idi.

2

3

Herhangi bir doku veya organdan ölümcül veya ölümcül olmayan kanama meydana gelebilir. 
İşaretler, semptomlar ve şiddet, kanamanın yeri ve derecesine veya derecesine göre 
değişecektir. Hemorajik komplikasyonlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere felç olarak ortaya 
çıkabilir; parestezi; baş ağrısı, göğüs, karın, eklem, kas veya diğer ağrılar; baş dönmesi; nefes 
darlığı, zor nefes alma veya yutma; şişme; zayıflık; hipotansiyon, şok veya koma. Bu nedenle, 
belirgin bir tanıya işaret etmeyen şikayetleri olan herhangi bir antikoagülan hastanın 
durumunun değerlendirilmesinde kanama olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. 
UYARILAR, Kanama).

trombositopeni : Klinik çalışmalarda INNOHEP- ile tedavi edilen hastaların %1'inde trombositopeni 
tanımlanmıştır. Şiddetli trombositopeni (trombosit sayısı <50.000/mm3) %0.13 oranında meydana 
geldi (bkz.UYARILAR, Trombositopeni).

Serum Aminotransferazların Yükselmeleri : Aspartat (AST [SGOT]) ve/veya alanin (ALT 
[SGPT]) aminotransferaz seviyelerinde, laboratuvar referans aralığının normal üst sınırının 
3 katından fazla asemptomatik artışlar, AST için %8,8 ve %13'e kadar rapor edilmiştir. DVT 
tedavisi için tinzaparin sodyum alan hastaların sırasıyla ve ALT'si. Heparin ve diğer düşük 
molekül ağırlıklı heparinlerle tedavi edilen hastalarda ve sağlıklı gönüllülerde de 
aminotransferaz düzeylerinde benzer artışlar gözlenmiştir. Bu tür yükselmeler geri 
dönüşümlüdür ve nadiren bilirubin artışlarıyla ilişkilidir (bkz.ÖNLEMLER, Laboratuvar 
Testleri).

Yerel Reaksiyonlar : INNOHEP- SC enjeksiyonunu takiben hafif lokal tahriş, ağrı, hematom ve 
ekimoz olabilir. INNOHEP- ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %16'sında enjeksiyon bölgesi 
hematomu bildirilmiştir.



aşırı duyarlılık : INNOHEP kullanımına bağlı olarak anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar 
meydana gelebilir (bkz.KONTRENDİKASYONLARIveUYARILAR).

Olumsuz olaylar : INNOHEP- veya heparin ile sıklıkta bildirilen advers olaylar ≥PE'li veya 
PE'siz proksimal DVT tedavisi gören hastalarla yapılan klinik çalışmalarda %1, Tablo 5'te 
verilmiştir.

Tablo 5
Olumsuz Olaylar≥Akut Derin Ven Trombozu Tedavisinde Pulmoner Emboli Çalışmaları 
Olsun veya Olmasın %1

Tedavi grubu1

INNOHEP-
N=519
n (%)

heparin
Sayı=524
n (%)

Olumsuz olaylar

İdrar yolu enfeksiyonu 19 (%3,7) 18 (%3.4)
Pulmoner Emboli 12 (%2,3) 12 (%2,3)
Göğüs ağrısı 12 (%2,3) 8 (%1.5)
epistaksis 10 (%1.9) 7 (%1.3)
Baş ağrısı 9 (%1.7) 9 (%1.7)
Mide bulantısı 9 (%1.7) 10 (%1.9)
kanama NOS 8 (%1.5) 23 (%4,4)
Sırt ağrısı 8 (%1.5) 2 (%0,4)
Ateş 8 (%1.5) 11 (%2.1)
Ağrı 8 (%1.5) 7 (%1.3)
Kabızlık 7 (%1.3) 9 (%1.7)
Döküntü 6 (%1.2) 8 (%1.5)
nefes darlığı 6 (%1.2) 9 (%1.7)
Kusma 5 (%1.0) 8 (%1.5)
hematüri 5 (%1.0) 6 (%1.1)
Karın ağrısı 4 (%0,8) 6 (%1.1)
İshal 3 (%0,6) 7 (%1.3)
Anemi 0 7 (%1.3)

NOS = başka türlü belirtilmemiş
1 INNOHEP- 175 IU/kg günde bir kez SC. Fraksiyone edilmemiş heparin başlangıç   IV bolusu 5.000 IU

aPTT'si 1.5 ila 2.5'e ayarlanmış sürekli IV infüzyonu veya 50 IU/kg'lık bir başlangıç   IV 
bolusu, ardından 2.0 ila 3.0'lık bir aPTT'ye ayarlanmış sürekli IV infüzyonu. Tüm 
gruplarda tedavi yaklaşık 6 ila 8 gün devam etti ve tüm hastalara ilk 2 ila 3 gün içinde 
başlayan oral antikoagülan tedavisi verildi.

Tamamlanmış veya Devam Eden Denemelerdeki Diğer Olumsuz Olaylar : Sıklıkla bildirilen diğer advers 
olaylar≥Tamamlanmış veya devam eden klinik çalışmalarda INNOHEP alan 4.000 hastadan %1'i vücut 
sistemine göre listelenmiştir:

Bir Bütün Olarak Vücut:enjeksiyon bölgesi hematomu, reaksiyon sınıflandırılmamış.



Kardiyovasküler Bozukluklar, Genel:hipotansiyon, hipertansiyon. 

Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi Bozuklukları:baş dönmesi. 

Gastrointestinal Sistem Bozuklukları:gaz, gastrointestinal bozukluk (başka türlü değil  
belirtilen), dispepsi. 

Kalp Atış Hızı ve Ritim Bozuklukları:taşikardi. 

Myo, Endo, Perikardiyal ve Valf Bozuklukları:anjina pektoris. 

Trombosit, Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları:hematom, trombositopeni. 

Psikolojik bozukluklar:uykusuzluk, kafa karışıklığı. 

Kırmızı Kan Hücresi Bozuklukları:anemi. 

Direnç Mekanizması Bozuklukları:iyileşme bozukluğu, enfeksiyon. 

Solunum Sistemi Bozuklukları:pnömoni, solunum bozukluğu. 

Deri ve Ek Bozuklukları:döküntü eritematöz, kaşıntı, büllöz döküntü, cilt  düzensizlik. 

Üriner Sistem Bozuklukları:idrar retansiyonu, dizüri. 

Vasküler (Ekstrakardiyak) Bozukluklar:tromboflebit derin, tromboflebit bacak derin. 

Klinik araştırmalarda veya pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen ciddi advers olaylar,  
sırasıyla Tablo 6 ve 7'de yer almaktadır: 



Tablo 6
Klinik Araştırmalarda INNOHEP ile İlişkili Ciddi Advers Olaylar

Kategori Ciddi Olumsuz Olay
kanama ile ilgili anorektal kanama

Beyin/kafa içi kanama 
Epistaksis
Gastrointestinal kanama 
Hemartroz
hematemez
hematüri
hemoperikardiyum
kanama NOS
Enjeksiyon yeri kanaması 
Melena
purpura
Retroperitoneal/karın içi kanama Vajinal 
kanama
yara hematomu

Organ disfonksiyonu anjina pektoris
Kardiyak aritmi
Bağımlı ödem
Miyokard enfarktüsü/koroner tromboz 
Tromboembolizm

fetüs/yenidoğan Konjenital anomali
cenin ölümü
Fetal sıkıntı

cilt büllöz patlama
eritemli döküntü
Makülopapüler döküntü
cilt nekrozu

hematolojik granülositopeni
trombositopeni

Alerjik reaksiyonlar Alerjik reaksiyon
Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu selülit
neoplastik neoplazm



Tablo 7
INNOHEP ile İlişkili Diğer Ciddi Olumsuz Olaylar Pazarlama Sonrası Gözetiminden

Kategori Ciddi Olumsuz Olay
Organ disfonksiyonu kolestatik hepatit

Karaciğer enzimlerinde artış 
Periferik iskemi
priapizm

kanama ile ilgili hematom
hemoptizi
oküler kanama
Rektal kanama

deri reaksiyonları epidermal nekroliz
iskemik nekroz
Stevens-Johnson sendromu 
Ürtiker

hematolojik agranülositoz
pansitopeni
trombositemi

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları apse
Nekroz

Alerjik reaksiyonlar alerjik purpura
anjiyoödem

fetüs/yenidoğan Kafa derisinin kutis aplazisi 
Yenidoğan hipotonisi

Genel Akut ateşli reaksiyon

Devam Eden Güvenlik Gözetimi : Nöraksiyel anestezi (epidural/spinal anestezi) veya spinal ponksiyon 
uygulandığında, tromboembolik komplikasyonların önlenmesi için düşük moleküler ağırlıklı 
heparinler veya heparinoidler ile antikoagülan veya antikoagülan yapılması planlanan hastalar, uzun 
süre sonuçlanabilecek epidural veya spinal hematom geliştirme riski altındadır. - süreli veya kalıcı 
felç (bkz.kutulu UYARI).

INNOHEP® ile nöraksiyel anestezi veya spinal ponksiyon ile ilişkili spinal epidural 
hematom bildirilmiştir.

Terapötik bir dozda uygulanan INNOHEP ile spinal epidural hematom, nöraksiyel 
anestezi veya spinal ponksiyon almamış en az bir hastada bildirilmiştir.



DOZ AŞIMI

Semptomlar/Tedavi:INNOHEP-'in (tinzaparin sodyum enjeksiyonu) kazara aşırı dozda alınması 
kanama komplikasyonlarına yol açabilir (bkz.UYARILAR, Kanama).Burun kanaması, idrarda kan veya 
katranlı dışkı kanamanın ilk belirtileri olarak not edilebilir. Kolay morarma veya peteşiyal kanamalar, 
açık kanamadan önce gelebilir. Küçük kanama durumunda, hasta daha şiddetli kanama belirtileri 
açısından izlenmelidir.

DVT tedavisi için >200 IU/kg veya DVT'nin önlenmesi için >100 IU/kg olarak tanımlanan bir veya 
daha fazla doz olarak tanımlanan, klinik çalışmalarda aşırı dozda tinzaparin sodyum aldığı bilinen 
hastaların yaklaşık %16'sında bir kanama komplikasyonu görülmüştür. .

Tinzaparin sodyum ile olası doz aşımına ilişkin spontan raporların yaklaşık %81'ine kanama, 
genellikle hematom eşlik etmiştir. INNOHEP- alırken kanama komplikasyonları olan 
hastaların çoğu INNOHEP-'in kesilmesi, mümkünse bölgeye basınç uygulanması ve 
gerektiğinde hacim ve hemostatik kan elemanlarının (örn. kırmızı kan hücreleri, taze 
donmuş plazma, trombositler) değiştirilmesiyle kontrol edilebilir. Bunun etkisiz olması 
durumunda protamin sülfat uygulanabilir.

Ciddi kanama veya büyük doz aşımı durumlarında, verilen her 100 anti-Xa IU INNOHEP için 
1 mg protamin dozunda yavaş IV infüzyonla protamin sülfat (%1 solüsyon) verilebilir. 100 
anti-Xa IU INNOHEP- başına 0,5 mg protamin sülfatın ikinci bir infüzyonu, ilk infüzyondan 2 
ila 4 saat sonra ölçülen aPTT uzarsa uygulanabilir. Ek protamin dozu ile bile, aPTT, 
fraksiyone olmayan heparini tersine çevirmek için protamin verilmesini takiben genellikle 
bulunandan daha uzun kalabilir. Protamin, tinzaparin sodyum anti-Xa aktivitesini tamamen 
nötralize etmez (maksimum yaklaşık %60).

Protamin sülfat doz aşımından kaçınmak için özel dikkat gösterilmelidir. Protamin sülfat 
uygulaması ciddi hipotansif ve anafilaktoid reaksiyonlara neden olabilir. Protamin sülfat ile 
ölümcül reaksiyonlar bildirildiğinden, yalnızca resüsitasyon olanakları hazır olduğunda 
verilmelidir. Ek bilgi için Protamin Sülfat Enjeksiyonu, USP, ürünlerinin etiketlerine bakın.

Tinzaparin sodyumun 22.000 ve 7.700 IU/kg'daki tek SC dozları (vücut yüzey alanına dayalı 
olarak, insanda önerilen maksimum dozun sırasıyla yaklaşık 10 ve 7 katı) sırasıyla fareler ve 
sıçanlar için öldürücüydü. Akut toksisite semptomları arasında enjeksiyon bölgesinde 
hematom oluşumu ve kanama, anemi, azalmış motor aktivite, dengesiz yürüyüş, piloereksiyon 
ve pitoz sayılabilir.

DOZAJ VE YÖNETİM

INNOHEP- uygulamasından önce tüm hastalar kanama bozuklukları açısından değerlendirilmelidir. 
Pıhtılaşma parametreleri INNOHEP aktivitesini izlemek için uygun olmadığından, pıhtılaşma 
parametrelerinin rutin olarak izlenmesi gerekli değildir (bkz.ÖNLEMLER, Laboratuvar Testleri).



Yetişkin Dozu

PE ile birlikte veya PE olmadan DVT tedavisi için önerilen INNOHEP- dozu 175 anti-Xa IU/kg vücut 
ağırlığıdır, SC günde bir kez en az 6 gün süreyle ve hasta varfarin ile yeterince antikoagüle edilene 
kadar uygulanır (INR en az 2.0 art arda iki gün boyunca). Varfarin sodyum tedavisi uygun 
olduğunda başlatılmalıdır (genellikle INNOHEP başlangıcından sonraki 1-3 gün içinde). Hamileliğin 
INNOHEP- farmakokinetiği üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur ve hamilelik için 
herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

INNOHEP- teorik olarak PT/INR'yi etkileyebileceğinden, hem INNOHEP- hem de varfarin 
alan hastalardan bir sonraki INNOHEP- dozundan hemen önce PT/INR tayini için kan 
alınmalıdır.

Tablo 8, PE'li veya PE'siz DVT tedavisi için INNOHEP dozlarını sağlar. Tablo 8'de 
gösterilmeyen hasta ağırlıkları için uygun INNOHEP dozunun hesaplanması gereklidir.

INNOHEP şişelerinden doğru hacimde ilacın çekilmesini sağlamak için uygun şekilde 
kalibre edilmiş bir şırınga kullanılmalıdır.



Tablo 8
INNOHEP- Semptomatik Pulmoner Emboli Olsun veya Olmasın Derin Ven Trombozu 
Tedavisinde Ağırlık Bazlı Dozaj

DVT Tedavisi

175 IU/kg SC Günde Bir Kez
mL başına 20.000 IU

Hasta Gövdesi
Ağırlık
pound

Hasta Gövdesi
Ağırlık
kilogramDoz

(İÜ)
Tutar

(mL)
68-80 6.000 0,3 31-36
81-94 7000 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

Derin ven trombozu tedavisi için bir kg SC dozu başına INNOHEP-175 anti-Xa IU 
hacmini (mL) hesaplamak için:

Hasta ağırlığı (kg) X 0,00875 mL/kg = subkutan olarak uygulanacak hacim (mL)

Yönetim

INNOHEP- berrak, renksiz ila hafif sarı bir çözeltidir ve diğer parenteral ilaç ürünlerinde olduğu 
gibi, uygulamadan önce partikül madde ve renk değişikliği açısından görsel olarak 
incelenmelidir.

INNOHEP- SC enjeksiyonu ile uygulanır. Kas içi veya damar içi enjeksiyon yoluyla 
uygulanmamalıdır.



Deri Altı Enjeksiyon Tekniği:Hastalar yatarak (sırtüstü) veya otururken INNOHEP- derin SC 
enjeksiyonu ile uygulanmalıdır. Uygulama, sol ve sağ anterolateral ve sol ve sağ posterolateral 
karın duvarı arasında dönüşümlü olarak yapılmalıdır. Enjeksiyon yeri günlük olarak 
değiştirilmelidir. İğnenin tüm uzunluğu, başparmak ve işaret parmağı arasında tutulan bir deri 
kıvrımına sokulmalıdır; deri kıvrımı enjeksiyon boyunca tutulmalıdır. Morarmayı en aza 
indirmek için enjeksiyon tamamlandıktan sonra enjeksiyon bölgesini ovalamayın.

NASIL TEDARİK EDİLDİ

INNOHEP-, aşağıdaki paketlerde çoklu doz 2 mL'lik bir flakonda mevcuttur:

1 kutu 2 mL flakon (mL başına 20.000 anti-Xa IU) 
NDC 59572-342-08 

10'lu kutu 2 mL şişeler (mL başına 20.000 anti-Xa IU) 
NDC 59572-342-53 

25'te saklayın°C (77°F); 15'e izin verilen geziler°-30°C (59°-86°F) [Bkz. USP Kontrollü Oda 
Sıcaklığı].

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

İÇİN ÜRETİLDİ:
Celgene Şirketi
Zirve, NJ 07901

TARAFINDAN ÜRETİLDİ:
LEO İlaç Ürünleri DK-2750 
Ballerup, Danimarka

Innohep-, LEO Pharmaceutical Products'ın tescilli ticari markasıdır.
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