
Innohep-
(tiêm natri tinzaparin)

Đối với Subcu-taneous (SC) Chỉ sử dụng Rxchỉ còn

HEMATOMAS SPINAL / EPIDURAL

Khi gây tê thần kinh (gây tê ngoài màng cứng / tủy sống) hoặc chọc tủy sống, bệnh 
nhân được chống đông máu hoặc theo lịch trình chống đông máu bằng heparin trọng 
lượng phân tử thấp hoặc heparinoids để phòng ngừa biến chứng huyết khối có nguy cơ 
phát triển tụ máu ngoài màng cứng hoặc tủy sống, có thể dẫn đến lâu dài hoặc bại liệt 
vĩnh viễn.

Nguy cơ xảy ra những biến cố này tăng lên khi sử dụng ống thông ngoài màng cứng để 
giảm đau hoặc sử dụng đồng thời các thuốc ảnh hưởng đến cầm máu như thuốc chống 
viêm không steroid (NSAID), thuốc ức chế tiểu cầu hoặc thuốc chống đông máu khác. 
Nguy cơ cũng tăng lên khi bị chấn thương hoặc nhiều lần chọc dò ngoài màng cứng hoặc 
cột sống.

Bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên các dấu hiệu và triệu chứng của suy giảm 
chức năng thần kinh. Nếu ghi nhận có tổn thương thần kinh, cần phải điều trị khẩn cấp.

Bác sĩ nên cân nhắc giữa lợi ích có thể xảy ra so với nguy cơ trước khi can thiệp thần kinh ở những 
bệnh nhân được điều trị chống đông máu hoặc được điều trị chống đông máu để điều trị dự phòng 
huyết khối (xem thêm CẢNH BÁO, Xuất huyết và THẬN TRỌNG, Tương tác thuốc).

SỰ MIÊU TẢ

INNOHEP- là một dung dịch vô trùng, chứa natri tinzaparin, một heparin trọng lượng phân tử 
thấp. Nó có sẵn trong một lọ 2 mL nhiều liều.

Mỗi lọ 2 mL chứa 20.000 anti-Factor Xa IU (chống Xa) natri tinzaparin trên mỗi mL, với tổng 
số 40.000 IU, và 3,1 mg / mL natri metabisulfite làm chất ổn định. Lọ chứa cồn benzyl 10 
mg / mL làm chất bảo quản. Có thể thêm natri hydroxit để đạt được phạm vi pH từ 5,0 đến 
7,5.
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Bảng 1
Thành phần 20.000 antiXa IU / mL INNOHEP- (tiêm natri tinzaparin)

Thành phần Số lượng mỗi mL

Tinzaparin natri 20.000 IU anti-Xa
Rượu benzyl, USP 10 mg
Natri metabisulfit, USP 3.106 mg1

Natri hydroxit, USP khi cần thiết
Nước pha tiêm, USP qs đến 1 mL

1Tương ứng với 3,4 mg / mL natri bisulfit

Tinzaparin natri là muối natri của một heparin trọng lượng phân tử thấp thu được 
bằng cách khử phân giải enzym có kiểm soát của heparin từ niêm mạc ruột lợn bằng 
cách sử dụng heparinase từVi khuẩn Flavobacterium heparinum.Phần lớn các thành 
phần có cấu trúc axit 2-O-sulpho-4-elopyranosuronic ở đầu không khử và cấu trúc 2-
N, 6-O-disulpho-D-glucosamine ở đầu khử của chuỗi.

Hiệu lực được xác định bằng xét nghiệm sinh học và được giải thích bởi Tiêu chuẩn Heparin trọng 
lượng phân tử thấp quốc tế đầu tiên dưới dạng đơn vị hoạt động kháng yếu tố Xa (anti-Xa) trên 
mỗi miligam. Hoạt tính trung bình của tinzaparin natri chống yếu tố Xa là khoảng 100 IU trên 
miligam. Trọng lượng phân tử trung bình nằm trong khoảng từ 5.500 đến 7.500 dalton. Sự phân 
bố khối lượng phân tử là:

<2.000
2.000 đến 8.000
> 8.000

Daltons
Daltons
Daltons

<10% 
60% đến 72% 
22% đến 36% 

Công thức cấu trúc:



DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Tinzaparin natri là một heparin trọng lượng phân tử thấp có đặc tính chống huyết khối. Tinzaparin natri 
ức chế các phản ứng dẫn đến đông máu bao gồm cả sự hình thành cục máu đông fibrin, cả haitrong ống 
nghiệmvàin vivo.Nó hoạt động như một chất đồng ức chế mạnh một số yếu tố đông máu được hoạt hóa, 
đặc biệt là Yếu tố Xa và IIa (thrombin). Hoạt động ức chế chính được thực hiện qua trung gian chất ức chế 
protease huyết tương, antithrombin.

Thời gian chảy máu thường không bị ảnh hưởng bởi natri tinzaparin. Thời gian thromboplastin từng 
phần được kích hoạt (aPTT) được kéo dài bởi liều điều trị của natri tinzaparin được sử dụng trong 
điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Thời gian prothrombin (PT) có thể hơi kéo dài khi điều trị 
bằng tinzaparin natri nhưng thường duy trì trong giới hạn bình thường. Cả aPTT và PT đều không 
thể được sử dụng để theo dõi điều trị natri tinzaparin.

Cả heparin không phân đoạn và natri tinzaparin đều không có hoạt tính tiêu sợi huyết nội tại; 
do đó, chúng không làm đông cứng các cục máu đông hiện có. Tinzaparin natri gây giải phóng 
chất ức chế con đường yếu tố mô, có thể góp phần vào tác dụng chống huyết khối. Heparin 
cũng được biết là có nhiều tác dụng độc lập với tác dụng chống đông máu của nó. Chúng bao 
gồm tương tác với các yếu tố tăng trưởng tế bào nội mô, ức chế tăng sinh tế bào cơ trơn, hoạt 
hóa lipoprotein lipase, ức chế tiết aldosterone và cảm ứng kết tập tiểu cầu.

Dược động học / Dược lực học
Các hoạt động chống Xa và chống IIa là những dấu ấn sinh học chính để đánh giá mức độ phơi nhiễm 
natri với tinzaparin vì không thể đo trực tiếp nồng độ trong huyết tương của các heparin trọng lượng phân 
tử thấp. Do những hạn chế của xét nghiệm phân tích, hoạt tính kháng Xa là dấu ấn sinh học được sử dụng 
rộng rãi hơn. Các phép đo hoạt động chống Xa và chống IIa trong huyết tương đóng vai trò đại diện cho 
nồng độ của các phân tử chứa vị trí liên kết ái lực cao đối với antithrombin (hoạt động chống Xa và chống 
IIa). Theo dõi bệnh nhân dựa trên hoạt động chống Xa thường không được khuyến cáo. Dữ liệu được cung 
cấp trong Hình 1 và Bảng 2 dưới đây.

Các nghiên cứu với tinzaparin natri ở người tình nguyện khỏe mạnh và bệnh nhân đã được tiến hành với 
cả liều lượng cố định và điều chỉnh theo cân nặng. Liệu pháp được khuyến nghị với natri tinzaparin dựa 
trên liều lượng được điều chỉnh theo cân nặng (xemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).



Hình 1.
Độ lệch trung bình và tiêu chuẩn của hoạt động AntiXa Sau khi sử dụng SC với liều duy nhất 
4.500 IU * và Liều lượng SC nhiều lần mỗi ngày 175 IU / kg Tinzaparin natri cho người tình 
nguyện khỏe mạnh

1,25

175 IU / kg Ngày 1
1,00

175 IU / kg Ngày 5

0,75 4500 IU

0,50

0,25

0,00
0 4 số 8 12

Thời gian (giờ)

16 20 24

* Liều lượng dựa trên liều duy nhất 4.500 IU. Liều trung bình được sử dụng là 64,3 IU / kg.

ban 2
Tóm tắt các thông số dược động học (Trung bình và Độ lệch chuẩn) Dựa trên Hoạt động AntiXa 
sau khi dùng nhiều liều một lần và một lần mỗi ngày SC Quản lý Tinzaparin Sodium cho những 
người tình nguyện khỏe mạnh

Tham số (Đơn vị) Liều đơn (N = 23) Nhiều liều (N = 14)
1 ngày

(175 IU / kg)
Ngày 5

(175 IU / kg)4.500 IU *
Ctối đa(IU / mL) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
T tối đa(giờ) 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 * giờ / mL)
Thời gian bán hủy (giờ) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Liều lượng dựa trên liều duy nhất 4.500 IU. Liều trung bình được sử dụng là 64,3 IU / kg.

Sự hấp thụ
Nồng độ hoạt tính chống Xa trong huyết tương tăng trong 2 đến 3 giờ đầu sau khi tiêm 
natri tinzaparin vào SC và đạt tối đa trong vòng 4 đến 5 giờ. Nồng độ tối đa (Ctối đa) 0,25 và 
0,87 IU / mL đạt được sau một liều cố định SC duy nhất là 4.500 IU (khoảng 64,3 IU / kg) 
và liều điều chỉnh theo cân nặng tương ứng là 175 IU / kg natri tinzaparin. Dựa trên mức 
độ hấp thụ (AUC0-∞), so sánh giữa liều đơn 4.500 IU và 12.250 IU chỉ ra rằng sự gia tăng 
hoạt tính kháng Xa lớn hơn liều lượng tỷ lệ thuận với sự gia tăng liều lượng. Sau khi tiêm 
một lần SC bằng tinzaparin natri, tỷ lệ hoạt động trung bình giữa chống Xa trên chống IIa, 
dựa trên diện tích dưới chất chống Xa và



cấu hình thời gian chống IIa, là 2,8 và cao hơn so với thời gian của heparin không phân 
đoạn (khoảng 1,2). Sinh khả dụng tuyệt đối (sau 4.500 IU SC và tiêm tĩnh mạch [IV]) là 
86,7% dựa trên hoạt tính kháng Xa.

Phân bổ
Thể tích phân bố của tinzaparin natri nằm trong khoảng từ 3,1 L đến 5,0 L. Những giá trị này có 
độ lớn tương tự như thể tích máu, cho thấy rằng sự phân bố của hoạt tính chống Xa bị giới hạn 
ở ngăn trung tâm.

Sự trao đổi chất
Các heparin trọng lượng phân tử thấp được chuyển hóa một phần bằng cách khử nước 
và khử phân tử.

Loại bỏ
Ở những người tình nguyện khỏe mạnh, thời gian bán thải sau khi dùng SC với 4.500 IU hoặc 175 
IU / kg natri tinzaparin là khoảng 3-4 giờ dựa trên hoạt tính kháng Xa. Độ thanh thải sau khi tiêm 
4.500 IU tinzaparin natri qua đường tĩnh mạch là khoảng 1,7 L / giờ. Đường thải trừ chủ yếu là 
thận. Hoạt động chống Xa không tích lũy với liều 175 IU / kg mỗi ngày một lần trong năm ngày ở 
những người tình nguyện khỏe mạnh. (Xem Hình 1 và Bảng 2.)

Quần thể đặc biệt

Dược động học dân số
Nồng độ Anti-Xa từ khoảng 180 bệnh nhân nhận SC tinzaparin natri một lần mỗi ngày (175 IU / 
kg thể trọng) khi điều trị DVT đoạn gần và khoảng 240 bệnh nhân trải qua phẫu thuật thay 
khớp háng chọn lọc nhận SC tinzaparin natri một lần mỗi ngày (~ 65 IU / kg cơ thể trọng lượng) 
được phân tích bằng các phương pháp dược động học quần thể. Kết quả chỉ ra rằng cả tuổi và 
giới đều không làm thay đổi đáng kể độ thanh thải natri của tinzaparin dựa trên hoạt tính 
chống Xa (xemTHẬN TRỌNG, Tổng hợp).Tuy nhiên, sự giảm độ thanh thải natri của tinzaparin 
đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận (giảm độ thanh thải 
creatinin tính toán) (xemDân số Đặc biệt,Suy thận). Cân nặng cũng là một yếu tố quan trọng để 
dự đoán độ thanh thải natri của tinzaparin, phù hợp với khuyến cáo rằng liệu pháp INNOHEP- 
dựa trên liều lượng được điều chỉnh theo cân nặng (xemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).

Suy thận
Dược động học dân số
Ở những bệnh nhân đang được điều trị bằng tinzaparin natri (175 IU / kg) đối với DVT, một phân tích 
dược động học dân số (PK) xác định rằng độ thanh thải natri của tinzaparin dựa trên hoạt tính chống 
Xa có liên quan đến độ thanh thải creatinin được tính theo phương trình Cockroft Gault. Trong phân 
tích PK này, quan sát thấy sự giảm độ thanh thải natri của tinzaparin ở mức độ trung bình (30-50 
mL / phút) và suy thận nặng (<30 mL / phút). Bệnh nhân suy thận nặng giảm 24% độ thanh thải natri 
của tinzaparin so với bệnh nhân có chức năng thận bình thường (> 80 mL / phút).

Nghiên cứu lọc máu
Trong một nghiên cứu trên 12 bệnh nhân suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo, độ thanh thải 
của anti-Xa giảm 28%, phù hợp với ước tính từ các phân tích PK dân số. Trong cái khác



Nghiên cứu trên 6 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, thời gian bán hủy của hoạt tính kháng Xa sau khi 
dùng liều duy nhất 75 IU / kg natri tinzaparin IV vào ngày không lọc máu được kéo dài hơn so với người 
tình nguyện khỏe mạnh (5,2 so với 1,6 giờ).

INNOHEP® có thể làm tăng nguy cơ tử vong, so với heparin không phân đoạn (UFH), 
khi dùng cho bệnh nhân cao tuổi bị suy thận (xemCẢNH BÁOvà CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG 
NGỪA).

Suy gan
Không có nghiên cứu tiền cứu nào đánh giá dược động học hoặc dược lực học của 
tinzaparin natri ở bệnh nhân suy gan. Tuy nhiên, đường gan không phải là con đường thải 
trừ chính của heparin trọng lượng phân tử thấp (xemCẢNH BÁO, Xuất huyết).

Hơi già
Trong một nghiên cứu lâm sàng có đối chứng trên bệnh nhân cao tuổi bị suy thận, nhiều bệnh nhân tử vong 
sau khi điều trị bằng INNOHEP® hơn so với những bệnh nhân được điều trị bằng UFH (xem CẢNH BÁOvàCÁC 
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA).

Vì chức năng thận suy giảm theo tuổi tác, nên việc thải trừ natri tinzaparin có thể bị giảm ở bệnh nhân 
cao tuổi. Trong một nghiên cứu tiền cứu trên 30 bệnh nhân cao tuổi [6 nam, 24 nữ; 87.0 tuổi ±5,9 năm; 
trọng lượng cơ thể trung bình 62,7±14,6 kg; độ thanh thải creatinin 40,6±15,3 mL / phút (khoảng 20-72)] 
được điều trị bằng tinzaparin natri 175 IU / kg một lần mỗi ngày trong mười ngày đối với huyết khối tĩnh 
mạch cấp tính, không có sự tích tụ hoạt tính chống Xa dựa trên mức hoạt động chống Xa đỉnh điểm.

Béo phì
Dựa trên kết quả của một nghiên cứu lâm sàng tiền cứu và phân tích PK dân số, liều lượng dựa trên trọng lượng 
là thích hợp cho bệnh nhân nặng / béo phì. Các thông số PK của tinzaparin natri dựa trên hoạt tính chống Xa 
độc lập với trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể (BMI) khi tinzaparin natri được định lượng trên cơ sở trọng 
lượng là 175 IU / kg hoặc 75 IU / kg. Trong một nghiên cứu tiền cứu về các đối tượng nặng / béo phì (101-165 kg; 
BMI 26-61 kg / m2), cấu hình thời gian hoạt động chống Xa tương tự như trong các nghiên cứu tình nguyện có 
trọng lượng bình thường. Dữ liệu ở liều 175 IU / kg được thể hiện trong Hình 2. Kinh nghiệm thử nghiệm lâm 
sàng còn hạn chế ở những bệnh nhân có chỉ số BMI
> 40 kg / m2.



Hình 2
Độ lệch chuẩn và trung bình của hoạt động AntiXa sau khi dùng một lần SC là 175 IU / 
kg Tinzaparin natri cho các đối tượng béo phì và tình nguyện viên có cân nặng bình 
thường

1,25
Trọng lượng bình thường (N = 30)
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Thai kỳ
Việc bố trí INNOHEP- đã được nghiên cứu trên 54 bệnh nhân mang thai trong bất kỳ ba tháng nào. 
Trong nghiên cứu tìm liều, tiền cứu, nhãn mở này, những người được điều trị bằng INNOHEP- liều 
175 IU / kg có đường cong kháng Xa trong 24 giờ tương tự ở tuổi thai 28 (n = 17) và 36 (n = 20) tuần. 
Liều 175 IU / kg dẫn đến mức kháng Xa trung bình từ 0,3 đến 1,0 IU / mL 4 giờ sau khi dùng. Nồng 
độ kháng Xa trung bình 4 giờ sau khi dùng liều cho thấy rằng khi thai kỳ tiến triển, nồng độ kháng Xa 
không giảm đáng kể về mặt lâm sàng. Mang thai có ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến dược 
động học của INNOHEP- và không cần điều chỉnh liều cho thai kỳ. (XemLiều lượng và Cách dùng.)



CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính (DVT) có hoặc không có thuyên tắc phổi 
(PE)

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, đa trung tâm, mù đôi INNOHEP- (tiêm natri tinzaparin) 
được so sánh với heparin không phân đoạn ở 435 bệnh nhân nhập viện với DVT gần, có triệu 
chứng. Sáu phần trăm bệnh nhân tham gia nghiên cứu bị thuyên tắc phổi có triệu chứng được 
xác nhận bởi khiếm khuyết quét phổi phân đoạn hoặc lớn hơn. Các bệnh nhân nghiên cứu có 
độ tuổi từ 19 đến 92 tuổi (trung bình là 61±17 tuổi), 55% là nam, 88% da trắng và 8% da đen. 
Bệnh nhân nhận INNOHEP-SC một lần mỗi ngày tùy theo trọng lượng cơ thể (175 IU / kg) và 
tiêm tĩnh mạch giả dược, sau đó truyền IV giả dược liên tục, hoặc heparin không phân đoạn 
như liều tiêm tĩnh mạch ban đầu (5.000 IU) sau đó truyền IV liên tục không phân đoạn heparin 
với tỷ lệ được điều chỉnh theo aPTT (1,5 đến 2,5 lần giá trị kiểm soát) và tiêm giả dược SC ngày 
một lần. Điều trị tiếp tục trong khoảng 6 ngày, và cả hai nhóm điều trị cũng được uống 
warfarin natri bắt đầu từ Ngày thứ 2, tiếp tục đến Ngày thứ 90 với các liều được chuẩn độ đến 
INR mục tiêu là 2,0 đến 3,0.

Tỷ lệ thuyên tắc huyết khối (TE) tích lũy trong 90 ngày [DVT hoặc PE tái phát] với INNOHEP 
không khác biệt đáng kể so với tỷ lệ với heparin không phân đoạn. Dữ liệu được cung cấp 
trong Bảng 3.

bàn số 3
Hiệu quả của INNOHEP mỗi ngày một lần- trong điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính

Liều lượng Phác đồ
Heparin1

5.000 IU Bolus
sau đó aPTT được điều chỉnh

Truyền liên tục
IV

N (%)

Chỉ định INNOHEP-1

175 IU / kg
Một lần hàng ngày

SC
N (%)

Điều trị DVT cấp tính

Ý định điều trị dân số2 216 (100%) 219 (100%)
Kết quả của bệnh nhân sau 90 ngày

Tổng TE3Sự kiện 6 (2,8%)4 15 (6,8%)4

DVT 3 (1,4%) 9 (4,1%)
Chuyên gia sản xuất 3 (1,4%) 6 (2,7%)

1 Bệnh nhân cũng được điều trị bằng warfarin natri bắt đầu trong vòng 24-48 giờ sau
natri tinzaparin hoặc liệu pháp heparin tiêu chuẩn.

2 Tất cả các bệnh nhân ngẫu nhiên nhận được ít nhất một liều thuốc nghiên cứu tích cực.
3 TE = sự kiện huyết khối tắc mạch (DVT và / hoặc PE).
4 Khoảng tin cậy 95% (CI) cho tổng chênh lệch tỷ lệ sự kiện TE (4,0%) là

0,07%, 8,07%.



Tỷ lệ tử vong khi dùng INNOHEP- là 4,6% (10 bệnh nhân) và với heparin là 9,6% (21 bệnh nhân). 
Khoảng tin cậy (CI) 95% cho sự khác biệt về tỷ lệ tử vong là 0,16%, 9,76%.

Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, nhãn mở, đa trung tâm, INNOHEP- được so sánh với heparin 
không phân đoạn để điều trị ban đầu cho bệnh nhân nhập viện với PE có triệu chứng mà không cần điều 
trị tiêu huyết khối, cắt bỏ tĩnh mạch hoặc gián đoạn tĩnh mạch chủ. Bệnh nhân bị loại trừ nếu họ có nguy 
cơ cao bất thường về các biến cố huyết khối tắc mạch và / hoặc chảy máu hoặc các biến chứng khác. Trong 
số 608 bệnh nhân được điều trị, 422 người đã ghi nhận DVT. Trước khi xác định tính đủ điều kiện nghiên 
cứu và phân nhóm ngẫu nhiên, bệnh nhân được phép dùng heparin không phân đoạn; 78% bệnh nhân 
được dùng heparin không phân đoạn ở liều điều trị trong 24 giờ, và thêm 4% được dùng heparin ở liều 
điều trị trong hơn 24 giờ. Sau khi phân nhóm ngẫu nhiên, INNOHEP- được dùng SC một lần mỗi ngày, 175 
IU / kg thể trọng; heparin như một liều tiêm tĩnh mạch ban đầu (50 IU / kg) sau đó là truyền IV liên tục với 
tốc độ được điều chỉnh theo aPTT (2 đến 3 lần giá trị kiểm soát). Đối với cả hai nhóm, điều trị tiếp tục trong 
khoảng 8 ngày. Tất cả các bệnh nhân cũng được điều trị bằng thuốc chống đông máu đường uống bắt 
đầu trong 3 ngày đầu tiên và kéo dài đến Ngày thứ 90.

Các biến cố huyết khối tắc mạch là không thường xuyên đối với cả hai nhóm điều trị. Không có sự khác 
biệt nào được quan sát thấy giữa hai nhóm điều trị về tỷ lệ tái phát các biến cố huyết khối tắc mạch.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

INNOHEP- được chỉ định để điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu có triệu chứng cấp tính có 
hoặc không kèm theo thuyên tắc phổi khi dùng kết hợp với warfarin natri. Tính an toàn và 
hiệu quả của INNOHEP- đã được thiết lập ở những bệnh nhân nhập viện.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

INNOHEP- được chống chỉ định ở những bệnh nhân đang bị chảy máu nhiều, ở những bệnh 
nhân (hoặc tiền sử) giảm tiểu cầu do heparin, hoặc ở những bệnh nhân quá mẫn với tinzaparin 
natri.

Không nên điều trị bệnh nhân quá mẫn với heparin, sulfit, rượu benzyl, hoặc các sản 
phẩm từ thịt lợn bằng INNOHEP-.

CẢNH BÁO

INNOHEP- không dùng để tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch.

INNOHEP- không thể được sử dụng thay thế cho nhau (đơn vị tính) với heparin hoặc các heparin trọng 
lượng phân tử thấp khác vì chúng khác nhau về quy trình sản xuất, phân bố trọng lượng phân tử, hoạt 
động, đơn vị và liều lượng chống Xa và chống IIa. Mỗi loại thuốc này đều có hướng dẫn sử dụng riêng.



INNOHEP- không nên dùng cho bệnh nhân có tiền sử giảm tiểu cầu do gan (xem 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH).

Tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân cao tuổi bị suy thận:INNOHEP® có thể làm tăng 
nguy cơ tử vong, so với UFH, khi dùng cho bệnh nhân cao tuổi bị suy thận.

Một nghiên cứu lâm sàng so sánh INNOHEP® (175 IU / kg x 1 lần / ngày; N = 269) và UFH (N 
= 268) trong điều trị ban đầu huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và / hoặc thuyên tắc phổi (PE) 
ở bệnh nhân cao tuổi bị suy thận (nghĩa là bệnh nhân từ 70 tuổi trở lên với độ thanh thải 
creatinin ước tính là ≤ 30 mL / phút hoặc bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên với độ thanh thải 
creatinin ước tính là ≤ 60 mL / phút). Thuốc chống đông máu đường uống được sử dụng 
đồng thời bắt đầu từ Ngày 1-3 và điều trị nghiên cứu được tiếp tục trong ít nhất năm ngày 
cho đến khi tỷ lệ bình thường hóa quốc tế (INR) là từ 2-3 trong hai ngày liên tiếp; Thuốc 
chống đông máu đường uống sau đó được tiếp tục một mình và bệnh nhân được theo dõi 
cho đến 90 ngày sau khi bắt đầu điều trị. Tỷ lệ tử vong chung là 6,3% ở bệnh nhân được 
điều trị bằng UFH và 11,2% ở bệnh nhân được điều trị bằng INNOHEP®.

Xuất huyết:INNOHEP-, giống như các thuốc chống đông máu khác, nên được sử dụng hết sức thận trọng 
trong các tình trạng tăng nguy cơ xuất huyết, chẳng hạn như viêm nội tâm mạc do vi khuẩn; tăng huyết 
áp nặng không kiểm soát được; rối loạn chảy máu bẩm sinh hoặc mắc phải bao gồm suy gan và chứng 
amyloidosis; bệnh đường tiêu hóa viêm loét và loạn sản mạch đang hoạt động; đột quỵ xuất huyết; ngay 
sau khi phẫu thuật não, cột sống hoặc nhãn khoa, hoặc ở những bệnh nhân được điều trị đồng thời với 
thuốc ức chế tiểu cầu. Chảy máu có thể xảy ra ở bất kỳ mô hoặc cơ quan nào của cơ thể khi điều trị bằng 
INNOHEP-. Xuất huyết trong một số trường hợp đã được báo cáo là có thể dẫn đến tử vong hoặc thương 
tật vĩnh viễn. Một sự kiện xuất huyết cần được xem xét nghiêm túc khi có sự giảm hematocrit, 
hemoglobin hoặc huyết áp không giải thích được. Nếu xảy ra xuất huyết nghiêm trọng, nên ngừng 
INNOHEP-.

Máu tụ ngoài màng cứng hoặc tủy sống có thể xảy ra khi sử dụng kết hợp với heparin hoặc 
heparinoids trọng lượng phân tử thấp và gây tê tủy sống / ngoài màng cứng hoặc chọc dò 
tủy sống có thể dẫn đến liệt lâu dài hoặc vĩnh viễn. Nguy cơ xảy ra những biến cố này cao 
hơn khi sử dụng ống thông ngoài màng cứng sau phẫu thuật hoặc khi sử dụng đồng thời 
các thuốc bổ sung ảnh hưởng đến quá trình cầm máu như NSAID (xem phần CẢNH BÁO và 
THẬN TRỌNG đóng hộp, Tương tác thuốc).

Giảm tiểu cầu:Giảm tiểu cầu có thể xảy ra khi dùng INNOHEP-.

Trong các nghiên cứu lâm sàng, giảm tiểu cầu (số lượng tiểu cầu <100.000 / mm3nếu giá trị cơ sở ≥
150.000 / mm3,≥Giảm 50% nếu đường cơ sở <150.000 / mm3) được xác định ở 1% bệnh nhân được sử 
dụng INNOHEP-; giảm tiểu cầu nghiêm trọng (số lượng tiểu cầu dưới 50.000 / mm3) xảy ra trong 
0,13%.

Giảm tiểu cầu ở bất kỳ mức độ nào cần được theo dõi chặt chẽ. Nếu số lượng tiểu cầu giảm xuống 
dưới 100.000 / mm3, INNOHEP- nên được ngừng sử dụng. Các trường hợp giảm tiểu cầu với huyết 
khối lan tỏa cũng đã được quan sát thấy trong thực hành lâm sàng với heparin, và heparin trọng 
lượng phân tử thấp, kể cả tinzaparin natri. Một số trường hợp này là



phức tạp bởi nhồi máu cơ quan với rối loạn chức năng cơ quan thứ cấp hoặc thiếu máu cục bộ ở các chi, và 
đã dẫn đến tử vong.

Quá mẫn cảm:INNOHEP- chứa natri metabisulfit, một loại sulfit có thể gây ra các phản 
ứng kiểu dị ứng bao gồm các triệu chứng phản vệ và các đợt hen đe dọa tính mạng ở 
một số người nhạy cảm. Tỷ lệ nhạy cảm với sulfite nói chung chưa được biết rõ, nhưng 
có lẽ là thấp. Sự nhạy cảm với sulfit thường xảy ra ở những người bị hen hơn những 
người không bị hen.

Chủ nghĩa sơ khai:Bệnh sơ khai đã được báo cáo từ quá trình giám sát sau tiếp thị là một trường hợp hiếm 
khi xảy ra. Trong một số trường hợp, can thiệp phẫu thuật đã được yêu cầu.

Điều khoản khác:INNOHEP- lọ nhiều liều chứa cồn benzyl làm chất bảo quản. Việc sử dụng 
các loại thuốc có chứa benzyl alcohol làm chất bảo quản cho trẻ sinh non có liên quan đến 
“Hội chứng thở hổn hển”. Vì rượu benzyl có thể đi qua nhau thai, INNOHEP- được bảo 
quản bằng rượu benzyl chỉ nên sử dụng thận trọng cho phụ nữ có thai nếu thật cần thiết. 
(xemTHẬN TRỌNG, Mang thai).

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Chung:INNOHEP- không được trộn lẫn với các thuốc tiêm hoặc truyền khác.

INNOHEP- nên được sử dụng cẩn thận cho những bệnh nhân bị chảy máu tạng, tăng huyết áp động 
mạch không kiểm soát được, hoặc tiền sử loét đường tiêu hóa gần đây, bệnh võng mạc tiểu đường và 
xuất huyết.

Phù hợp với những thay đổi dự kiến   liên quan đến tuổi trong chức năng thận, bệnh 
nhân cao tuổi và bệnh nhân suy thận có thể bị giảm thải trừ natri tinzaparin. INNOHEP- 
nên được sử dụng cẩn thận ở những bệnh nhân này (xemCẢNH BÁOvàDƯỢC LÝ LÂM 
SÀNG,Quần thể Đặc biệt).

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm:Công thức máu toàn bộ định kỳ bao gồm số lượng tiểu cầu và hematocrit 
hoặc hemoglobin, và xét nghiệm phân để tìm máu huyền bí được khuyến nghị trong quá trình điều trị bằng 
INNOHEP-. Khi sử dụng ở liều khuyến cáo, các xét nghiệm chống đông máu thường quy như thời gian 
prothrombin (PT) và thời gian thromboplastin một phần được kích hoạt (aPTT) là những thước đo tương đối 
không nhạy cảm đối với hoạt động của INNOHEP và do đó không thích hợp để theo dõi.

Tương tác thuốc:Do làm tăng nguy cơ chảy máu, INNOHEP- nên được sử dụng thận trọng cho những 
bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu đường uống, thuốc ức chế tiểu cầu (ví dụ, salicylat, 
dipyridamole, sulfinpyrazone, dextran, NSAID bao gồm ketorolac tromethamine, ticlopidine và 
clopidogrel), và thuốc làm tan huyết khối. Nếu việc dùng chung là cần thiết, nên theo dõi chặt chẽ lâm 
sàng và xét nghiệm của những bệnh nhân này (xemTHẬN TRỌNG, Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm).

Tương tác thử nghiệm trong phòng thí nghiệm

Nâng cao Transaminase trong huyết thanh:Tăng nồng độ aminotransferase có thể đảo 
ngược không triệu chứng có thể xảy ra ở bệnh nhân trong khi điều trị bằng INNOHEP- (xem
PHẢN ỨNG CÓ LỢI, Tăng huyết thanh



Aminotransferase).Sự gia tăng tương tự về mức độ transaminase cũng đã được quan sát thấy ở bệnh nhân và 
người tình nguyện được điều trị bằng heparin và các heparin trọng lượng phân tử thấp khác.

Vì xác định aminotransferase rất quan trọng trong việc chẩn đoán phân biệt với nhồi máu 
cơ tim, bệnh gan và thuyên tắc phổi, nên cần thận trọng giải thích sự gia tăng có thể do 
các thuốc như INNOHEP- gây ra.

Sinh ung thư, sinh đột biến, suy giảm khả năng sinh sản:Không có nghiên cứu dài hạn nào trên 
động vật được thực hiện để đánh giá khả năng gây ung thư của natri tinzaparin.

Tinzaparin natri không cho thấy khả năng gây độc gen trong mộttrong ống nghiệmxét nghiệm đột biến tế bào vi 
khuẩn (xét nghiệm AMES),trong ống nghiệmThử nghiệm đột biến gen chuyển tiếp tế bào buồng trứng chuột hamster 
Trung Quốc,trong ống nghiệm xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể tế bào lympho người, vàin vivokhảo nghiệm vi 
nhân chuột. Tinzaparin natri ở liều SC lên đến 1800 IU / kg / ngày ở chuột (gấp khoảng 2 lần liều tối đa được khuyến 
cáo cho người dựa trên diện tích bề mặt cơ thể) được phát hiện là không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và năng 
suất sinh sản.

Thai kỳ
Thai kỳ:Loại B:
Tất cả các trường hợp mang thai đều có nguy cơ cơ bản về dị tật bẩm sinh, sẩy hoặc các kết quả 
bất lợi khác bất kể có tiếp xúc với thuốc hay không. Bản tóm tắt nguy cơ thai nhi dưới đây mô tả 
khả năng INNOHEP- làm tăng nguy cơ phát triển bất thường cao hơn nguy cơ nền.

Tóm tắt rủi ro thai nhi
INNOHEP- không được dự đoán là làm tăng nguy cơ phát triển bất thường. INNOHEP- không 
qua nhau thai, dựa trên các nghiên cứu trên người và động vật, và không cho thấy bằng chứng 
về tác dụng gây quái thai hoặc độc tính cho thai nhi.

Cân nhắc lâm sàng
Chỉ mang thai có thể làm tăng nguy cơ huyết khối tắc mạch, thậm chí còn cao hơn đối với những 
phụ nữ đã mắc bệnh huyết khối tắc mạch từ trước, một số điều kiện mang thai có nguy cơ cao và 
tiền sử các biến chứng trong lần mang thai trước đó.

Tất cả bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu như tinzaparin, kể cả phụ nữ mang thai, đều có 
nguy cơ bị chảy máu. Phụ nữ có thai dùng tinzaparin nên được theo dõi cẩn thận để tìm bằng 
chứng chảy máu hoặc quá nhiều thuốc chống đông máu. Xuất huyết có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí 
nào và có thể dẫn đến tử vong cho mẹ và / hoặc thai nhi. Phụ nữ mang thai nên được đề phòng 
về nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi và người mẹ nếu sử dụng tinzaparin trong thời kỳ mang 
thai. Việc xem xét sử dụng một tác nhân ngắn hơn cần được giải quyết cụ thể như cách tiếp cận 
phân phối.

Dữ liệu

Dữ liệu con người - Năm mươi bốn phụ nữ mang thai hoặc dự định có thai với các bệnh lý 
cần chống đông máu đã nhận INNOHEP- trong một nghiên cứu tìm liều mang thai nhãn 
mở, tiến cứu. (XemDược lý lâm sàng,Dân số Đặc biệt,Thai kỳ.)Bệnh nhân nhận được 50 
đến 175 IU / kg / ngày, với liều bắt đầu sớm nhất là trước khi thụ thai hoặc muộn nhất là 
khi thai được 32 tuần. Thời gian phơi nhiễm dao động từ 3 đến 463 ngày (trung bình 159 
ngày). Từ 55 ca mang thai, đã có



50 ca sinh sống, 3 ca sẩy thai 3 tháng đầu và 2 ca tử cung ở tuần thứ 17 và 30. 
Khoảng 6% trường hợp thai nghén phức tạp do suy thai.

Khoảng 10% phụ nữ mang thai được điều trị INNOHEP- bị chảy máu âm đạo đáng 
kể. Mối quan hệ nhân quả cho các quan sát trên chưa được thiết lập.

Dữ liệu động vật - Các nghiên cứu về khả năng gây quái thai đã được thực hiện trên chuột với liều SC 
lên đến 1800 IU / kg / ngày (khoảng 2 lần so với liều khuyến cáo tối đa cho người dựa trên diện tích 
bề mặt cơ thể) và trên thỏ với liều SC lên đến 1900 IU / kg / ngày (khoảng Gấp 4 lần liều khuyến cáo 
tối đa cho người dựa trên diện tích bề mặt cơ thể) và không cho thấy bằng chứng nào về việc suy 
giảm khả năng sinh sản hoặc gây hại cho thai nhi do natri tinzaparin. Tuy nhiên, không có nghiên 
cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ mang thai. Vì các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không 
phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của con người, thuốc này chỉ nên được sử dụng trong 
thời kỳ mang thai khi thực sự cần thiết. INNOHEP- không qua nhau thai.

Các trường hợp “Hội chứng thở hổn hển” đã xảy ra ở trẻ sinh non khi dùng một lượng lớn 
rượu benzyl (99 - 404 mg / kg / ngày). Lọ 2 mL INNOHEP chứa 20 mg cồn benzyl (10 mg cồn 
benzyl trên mỗi mL) (xemCẢNH BÁO, Khác).Nếu INNOHEP- được sử dụng trong thời kỳ 
mang thai, hoặc nếu bệnh nhân có thai trong khi dùng thuốc này, bệnh nhân phải được đề 
phòng về các nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi.

Các bà mẹ cho con bú:Trong các nghiên cứu mà tinzaparin natri được tiêm dưới da cho chuột 
đang cho con bú, lượng tinzaparin natri rất thấp đã được tìm thấy trong sữa mẹ. Người ta 
không biết liệu natri tinzaparin có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Vì nhiều loại thuốc được 
bài tiết qua sữa mẹ, nên thận trọng khi dùng INNOHEP- cho phụ nữ đang cho con bú.

Sử dụng cho trẻ em:Tính an toàn và hiệu quả của natri tinzaparin ở bệnh nhi chưa được 
thiết lập.

Sử dụng lão khoa:INNOHEP® có thể làm tăng nguy cơ tử vong, so với UFH, khi dùng 
cho bệnh nhân cao tuổi bị suy thận (xemCẢNH BÁOvà CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG 
NGỪA).

Trong các nghiên cứu lâm sàng để điều trị DVT được mô tả trongCÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 58% 
bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên và 29% từ 75 tuổi trở lên. Trong các nghiên cứu này, không có sự khác biệt 
tổng thể đáng kể về tính an toàn hoặc hiệu quả được quan sát thấy giữa các đối tượng này và đối tượng 
trẻ hơn.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Sự chảy máu : Chảy máu là tác dụng ngoại ý thường gặp nhất liên quan đến INNOHEP- 
(tiêm natri tinzaparin); tuy nhiên, tỷ lệ xuất huyết lớn thấp. Trong các thử nghiệm lâm 
sàng, định nghĩa về chảy máu lớn bao gồm chảy máu kèm theo giảm huyết sắc tố ≥2 
gam / dL, cần truyền từ 2 đơn vị sản phẩm máu trở lên, hoặc



chảy máu trong sọ, sau phúc mạc, hoặc vào một khớp giả lớn. Dữ liệu được cung cấp 
trong Bảng 4.

Bảng 4
Sự kiện chảy máu lớn1trong điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính có hoặc 
không có thuyên tắc phổi

Chỉ định Nhóm điều trị1
Điều trị DVT cấp tính

Có hoặc không có PE
INNOHEP-

N = 519
%

Heparin
N = 524

%
Sự kiện chảy máu lớn2 0,83 2,73

1INNOHEP- 175 IU / kg x 1 lần / ngày SC. Liều lượng tiêm tĩnh mạch ban đầu bằng heparin không phân đoạn là 5.000 IU
tiếp theo là truyền IV liên tục được điều chỉnh thành aPTT là 1,5 đến 2,5 hoặc liều tiêm tĩnh mạch ban 
đầu là 50 IU / kg, sau đó là truyền IV liên tục được điều chỉnh thành aPTT là 2,0 đến 3,0. Ở tất cả các 
nhóm điều trị tiếp tục trong khoảng 6 đến 8 ngày, và tất cả bệnh nhân được điều trị chống đông máu 
đường uống bắt đầu trong 2 đến 3 ngày đầu tiên.
Chảy máu kèm theo giảm huyết sắc tố ≥2 gam / dL, cần truyền 2 đơn vị sản phẩm máu 
trở lên, hoặc chảy máu trong sọ, sau phúc mạc, hoặc vào khớp giả lớn.

KTC 95% về sự khác biệt giữa tỷ lệ biến cố chảy máu lớn (1,9%) là 0,33%, 3,47%.

2

3

Có thể xảy ra xuất huyết gây tử vong hoặc không béo từ bất kỳ mô hoặc cơ quan nào. Các dấu 
hiệu, triệu chứng và mức độ nghiêm trọng sẽ khác nhau tùy theo vị trí và mức độ hoặc mức độ 
chảy máu. Các biến chứng xuất huyết có thể xuất hiện như, nhưng không giới hạn ở, liệt; dị 
cảm; nhức đầu, ngực, bụng, khớp, cơ hoặc các cơn đau khác; chóng mặt; thở gấp, khó thở hoặc 
nuốt; sưng tấy; yếu đuối; hạ huyết áp, sốc hoặc hôn mê. Do đó, khả năng xuất huyết nên được 
xem xét khi đánh giá tình trạng của bất kỳ bệnh nhân kháng đông nào có phàn nàn không cho 
thấy chẩn đoán rõ ràng (xem CẢNH BÁO, Xuất huyết).

Giảm tiểu cầu : Trong các nghiên cứu lâm sàng, giảm tiểu cầu được xác định ở 1% bệnh nhân được 
điều trị bằng INNOHEP-. Giảm tiểu cầu nghiêm trọng (số lượng tiểu cầu <50.000 / mm3) xảy ra trong 
0,13% (xemCẢNH BÁO, Giảm tiểu cầu).

Sự gia tăng của các Aminotransferase trong huyết thanh : Mức độ aminotransferase tăng không có triệu 
chứng đối với aspartate (AST [SGOT]) và / hoặc alanin (ALT [SGPT]) lớn hơn 3 lần giới hạn trên của mức 
bình thường của phạm vi tham chiếu trong phòng thí nghiệm đã được báo cáo lên đến 8,8% và 13% đối 
với AST và ALT, tương ứng, của bệnh nhân nhận natri tinzaparin để điều trị DVT. Sự gia tăng tương tự về 
nồng độ aminotransferase cũng đã được quan sát thấy ở bệnh nhân và người tình nguyện khỏe mạnh 
được điều trị bằng heparin và các heparin trọng lượng phân tử thấp khác. Sự gia tăng như vậy có thể đảo 
ngược và hiếm khi liên quan đến sự gia tăng bilirubin (xemTHẬN TRỌNG, Xét nghiệm trong phòng thí 
nghiệm).

Phản ứng cục bộ : Kích ứng nhẹ tại chỗ, đau, tụ máu và bầm máu có thể sau khi tiêm 
INNOHEP- SC. Tụ máu tại chỗ tiêm đã được báo cáo ở khoảng 16% bệnh nhân được điều 
trị bằng INNOHEP-.



Quá mẫn cảm : Phản ứng phản vệ / phản vệ có thể xảy ra khi sử dụng INNOHEP 
(xemCHỐNG CHỈ ĐỊNHvàCẢNH BÁO).

Các biến cố bất lợi : Các sự kiện có hại với INNOHEP- hoặc heparin được báo cáo với tần suất ≥1% trong các 
thử nghiệm lâm sàng với bệnh nhân đang điều trị DVT đoạn gần có hoặc không kèm PE, được cung cấp 
trong Bảng 5.

Bảng 5
Sự kiện bất lợi xảy ra trong≥1% trong điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính có hoặc 
không có nghiên cứu về thuyên tắc phổi

Nhóm điều trị1
INNOHEP-

N = 519
N (%)

Heparin
N = 524
N (%)

Các biến cố bất lợi

Nhiễm trùng đường tiết niệu 19 (3,7%) 18 (3,4%)
Thuyên tắc phổi 12 (2,3%) 12 (2,3%)
Đau ngực 12 (2,3%) 8 (1,5%)
Chảy máu cam 10 (1,9%) 7 (1,3%)
Đau đầu 9 (1,7%) 9 (1,7%)
Buồn nôn 9 (1,7%) 10 (1,9%)
NOS xuất huyết 8 (1,5%) 23 (4,4%)
Đau lưng 8 (1,5%) 2 (0,4%)
Sốt 8 (1,5%) 11 (2,1%)
Đau đớn 8 (1,5%) 7 (1,3%)
Táo bón 7 (1,3%) 9 (1,7%)
Phát ban 6 (1,2%) 8 (1,5%)
Khó thở 6 (1,2%) 9 (1,7%)
Nôn mửa 5 (1,0%) 8 (1,5%)
Đái ra máu 5 (1,0%) 6 (1,1%)
Đau bụng 4 (0,8%) 6 (1,1%)
Bệnh tiêu chảy 3 (0,6%) 7 (1,3%)
Thiếu máu 0 7 (1,3%)

NOS = không được chỉ định khác
1 INNOHEP- 175 IU / kg x 1 lần / ngày SC. Liều lượng tiêm tĩnh mạch ban đầu bằng heparin không phân đoạn là 5.000 IU

tiếp theo là truyền IV liên tục được điều chỉnh thành aPTT là 1,5 đến 2,5 hoặc liều tiêm tĩnh mạch ban 
đầu là 50 IU / kg, sau đó là truyền IV liên tục được điều chỉnh thành aPTT là 2,0 đến 3,0. Ở tất cả các 
nhóm điều trị tiếp tục trong khoảng 6 đến 8 ngày, và tất cả bệnh nhân được điều trị chống đông máu 
đường uống bắt đầu trong 2 đến 3 ngày đầu tiên.

Các sự kiện bất lợi khác trong các thử nghiệm đã hoàn thành hoặc đang diễn ra : Các sự kiện bất lợi khác được báo cáo với tần 
suất≥1% trong số 4.000 bệnh nhân nhận INNOHEP- trong các thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành hoặc đang diễn ra được 
liệt kê theo hệ thống cơ thể:

Toàn bộ cơ thể:tụ máu chỗ tiêm, phản ứng chưa phân loại.



Rối loạn tim mạch, nói chung:hạ huyết áp, tăng huyết áp. 

Rối loạn hệ thần kinh trung ương và ngoại vi:chóng mặt. 

Rối loạn hệ tiêu hóa:đầy hơi, rối loạn tiêu hóa (không  chỉ định), chứng khó tiêu. 

Rối loạn nhịp tim và nhịp tim:nhịp tim nhanh. 

Rối loạn Myo, Endo, màng ngoài tim và van:cơn đau thắt ngực. 

Rối loạn tiểu cầu, chảy máu và đông máu:tụ máu, giảm tiểu cầu. 

Rối loạn tâm thần:mất ngủ, lú lẫn. 

Rối loạn hồng cầu:thiếu máu. 

Rối loạn cơ chế đề kháng:chữa lành bị suy giảm, nhiễm trùng. 

Rối loạn hệ hô hấp:viêm phổi, rối loạn hô hấp. 

Rối loạn da và phần phụ:phát ban đỏ, ngứa, nổi bóng nước, da  rối loạn. 

Rối loạn hệ thống tiết niệu:bí tiểu, tiểu khó. 

Rối loạn mạch máu (ngoài tim):viêm tắc tĩnh mạch sâu, viêm tắc tĩnh mạch chân sâu. 

Các tác dụng phụ nghiêm trọng được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng hoặc từ kinh nghiệm sau tiếp 
thị là  bao gồm trong Bảng 6 và 7, tương ứng: 



Bảng 6
Các sự kiện có hại nghiêm trọng liên quan đến INNOHEP- trong Thử nghiệm lâm sàng

Danh mục Sự kiện bất lợi nghiêm trọng
Liên quan đến chảy máu Chảy máu hậu môn trực tràng

Chảy máu não / nội sọ Chảy 
máu cam
Xuất huyết tiêu hóa 
Hemarthrosis
Hematemesis
Đái ra máu
Màng tim
NOS xuất huyết
Chảy máu vị trí tiêm 
Melena
Purpura
Chảy máu sau phúc mạc / trong ổ bụng 
Xuất huyết âm đạo
Vết thương tụ máu

Rối loạn chức năng nội tạng Cơn đau thắt ngực
Rối loạn nhịp tim
Phù phụ thuộc
Nhồi máu cơ tim / huyết khối mạch vành 
Huyết khối tắc mạch

Thai nhi / sơ sinh Dị tật bẩm sinh
Thai chết lưu
Lo lắng cho thai nhi

Da Phun trào dữ dội
Phát ban đỏ
Phát ban dát sần
Hoại tử da

Huyết học Giảm bạch cầu hạt
Giảm tiểu cầu

Phản ứng dị ứng Dị ứng
Phản ứng tại chỗ tiêm Viêm mô tế bào

Neoplastic Neoplasm



Bảng 7
Các sự kiện bất lợi nghiêm trọng khác liên quan đến INNOHEP- từ Giám sát tiếp thị 
sau

Danh mục Sự kiện bất lợi nghiêm trọng
Rối loạn chức năng nội tạng Viêm gan ứ mật

Tăng men gan Thiếu máu 
cục bộ ngoại vi
Priapism

Liên quan đến chảy máu Tụ máu
Ho ra máu
Xuất huyết mắt
Chảy máu trực tràng

Phản ứng da Hoại tử biểu bì
Hoại tử thiếu máu cục bộ

Hội chứng Stevens-Johnson 
Mề đay

Huyết học Mất bạch cầu hạt
Pancytopenia
Tăng tiểu cầu

Phản ứng tại chỗ tiêm Áp xe
Hoại tử

Phản ứng dị ứng Ban xuất huyết dị ứng

Phù mạch
Thai nhi / sơ sinh Bất sản lớp cutis của da đầu 

Giảm trương lực sơ sinh
Chung Phản ứng sốt cấp tính

Giám sát an toàn đang diễn ra : Khi gây tê thần kinh (gây tê ngoài màng cứng / tủy sống) hoặc chọc 
tủy sống, bệnh nhân được chống đông máu hoặc theo lịch trình chống đông máu bằng heparin 
trọng lượng phân tử thấp hoặc heparinoids để ngăn ngừa biến chứng huyết khối có nguy cơ phát 
triển tụ máu ngoài màng cứng hoặc tủy sống, có thể kéo dài. - tê liệt hàng tháng hoặc vĩnh viễn (xem
đóng hộp CẢNH BÁO).

Tụ máu ngoài màng cứng tủy sống liên quan đến gây tê thần kinh hoặc chọc tủy sống bằng 
INNOHEP® đã được báo cáo.

Tụ máu ngoài màng cứng tủy sống với INNOHEP- dùng với liều điều trị đã được báo cáo 
ở ít nhất một bệnh nhân không được gây tê thần kinh hoặc chọc tủy sống.



QUÁ LIỀU LƯỢNG

Các triệu chứng / Điều trị:Vô tình dùng quá liều INNOHEP- (thuốc tiêm natri tinzaparin) có thể dẫn đến 
biến chứng chảy máu (xemCẢNH BÁO, Xuất huyết).Chảy máu cam, tiểu ra máu hoặc phân có nhựa đường 
có thể được ghi nhận là những dấu hiệu đầu tiên của chảy máu. Dễ bị bầm tím hoặc xuất huyết chấm xuất 
huyết có thể xảy ra trước khi chảy máu. Trong trường hợp chảy máu nhẹ, bệnh nhân cần được theo dõi 
các dấu hiệu chảy máu nặng hơn.

Trong số những bệnh nhân được biết là đã dùng quá liều natri tinzaparin trong các thử nghiệm 
lâm sàng, được định nghĩa là một hoặc nhiều liều> 200 IU / kg để điều trị DVT hoặc> 100 IU / kg 
để phòng ngừa DVT, khoảng 16% gặp phải biến chứng chảy máu .

Trong số các báo cáo tự phát về quá liều có thể xảy ra với natri tinzaparin, khoảng 81% có 
kèm theo chảy máu, thường là tụ máu. Hầu hết các bệnh nhân bị biến chứng chảy máu khi 
dùng INNOHEP- có thể được kiểm soát bằng cách ngừng INNOHEP-, tạo áp lực lên vị trí, 
nếu có thể, và thay thế thể tích và các yếu tố cầm máu (ví dụ: hồng cầu, huyết tương tươi 
đông lạnh, tiểu cầu) theo yêu cầu. Trong trường hợp không hiệu quả, có thể dùng 
protamine sulfate.

Trong trường hợp chảy máu nghiêm trọng hoặc dùng quá liều lượng lớn, có thể truyền 
protamine sulfate (dung dịch 1%) bằng cách truyền tĩnh mạch chậm với liều 1 mg 
protamine cho mỗi 100 lần tiêm INNOHEP chống Xa IU. Có thể truyền lần thứ hai 0,5 mg 
protamine sulfate trên 100 INNOHEP anti-Xa IU- nếu aPTT đo được từ 2 đến 4 giờ sau lần 
truyền đầu tiên vẫn kéo dài. Ngay cả với liều protamine bổ sung, aPTT có thể kéo dài hơn 
mức thường thấy sau khi dùng protamine để đảo ngược heparin không phân đoạn. 
Protamine không trung hòa hoàn toàn hoạt tính chống Xa của tinzaparin natri (tối đa 
khoảng 60%).

Cần đặc biệt cẩn thận để tránh dùng quá liều với protamine sulfate. Sử dụng protamine 
sulfate có thể gây ra các phản ứng hạ huyết áp và phản vệ nghiêm trọng. Vì các phản ứng 
gây tử vong đã được báo cáo với protamine sulfate, chỉ nên tiêm khi có sẵn các phương 
tiện hồi sức. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo nhãn của sản phẩm Protamine Sulfate 
Injection, USP.

Liều tinzaparin natri đơn SC ở 22.000 và 7.700 IU / kg (khoảng 10 và 7 lần so với liều 
khuyến cáo tối đa cho người, tương ứng, dựa trên diện tích bề mặt cơ thể) gây chết chuột 
tương ứng. Các triệu chứng của ngộ độc cấp tính bao gồm hình thành tụ máu và chảy 
máu tại chỗ tiêm, thiếu máu, giảm hoạt động vận động, dáng đi không vững, cử động cơ 
và đau nhức.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Tất cả bệnh nhân nên được đánh giá về rối loạn chảy máu trước khi dùng INNOHEP-. Vì các thông số 
đông máu không phù hợp để theo dõi hoạt động của INNOHEP, nên không cần theo dõi thường 
xuyên các thông số đông máu (xemTHẬN TRỌNG, Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm).



Liều dùng cho người lớn

Liều khuyến cáo của INNOHEP- để điều trị DVT có hoặc không có PE là 175 anti-Xa IU / kg thể 
trọng, dùng SC một lần mỗi ngày trong ít nhất 6 ngày và cho đến khi bệnh nhân được kháng 
đông đầy đủ bằng warfarin (INR ít nhất là 2,0 trong hai ngày liên tiếp). Điều trị bằng warfarin 
natri nên được bắt đầu khi thích hợp (thường trong vòng 1-3 ngày sau khi bắt đầu INNOHEP). 
Mang thai có ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến dược động học của INNOHEP- và 
không cần điều chỉnh liều cho thai kỳ.

Vì INNOHEP- về mặt lý thuyết có thể ảnh hưởng đến PT / INR, bệnh nhân nhận cả INNOHEP- và 
warfarin phải được lấy máu để xác định PT / INR ngay trước khi dùng liều INNOHEP- theo lịch 
trình tiếp theo.

Bảng 8 cung cấp liều INNOHEP để điều trị DVT có hoặc không kèm PE. Cần phải tính toán 
liều INNOHEP thích hợp cho trọng lượng bệnh nhân không được hiển thị trong Bảng 8.

Nên sử dụng một ống tiêm đã được hiệu chuẩn thích hợp để đảm bảo rút đúng thể 
tích thuốc từ lọ INNOHEP.



Bảng 8
INNOHEP- Liều lượng dựa trên trọng lượng để điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu có 
hoặc không có triệu chứng thuyên tắc phổi

Điều trị DVT

175 IU / kg SC Mỗi ngày một lần
20.000 IU mỗi mLCơ thể bệnh nhân

Trọng lượng trong

Bảng

Cơ thể bệnh nhân
Trọng lượng trong

KgLiều lượng

(IU)
Số lượng

(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

Để tính thể tích (mL) của liều INNOHEP- 175 anti-Xa IU trên kg SC để điều trị huyết 
khối tĩnh mạch sâu:

Cân nặng bệnh nhân (kg) X 0,00875 mL / kg = thể tích tiêm dưới da (mL)

Sự quản lý

INNOHEP- là một dung dịch trong suốt, không màu đến hơi vàng, và cũng như các sản phẩm thuốc dùng 
đường tiêm khác nên được kiểm tra bằng mắt thường về chất dạng hạt và sự đổi màu trước khi sử dụng.

INNOHEP- được sử dụng bằng cách tiêm SC. Nó không được dùng bằng cách tiêm bắp 
hoặc tiêm tĩnh mạch.



Kỹ thuật tiêm dưới da:Bệnh nhân nên nằm (nằm ngửa) hoặc ngồi và INNOHEP- được tiêm 
SC sâu. Nên luân phiên dùng thuốc giữa thành bụng trước bên trái và bên phải và thành 
bụng sau bên trái và bên phải. Vị trí tiêm nên được thay đổi hàng ngày. Toàn bộ chiều dài 
của kim phải được đưa vào một nếp gấp da được giữ giữa ngón cái và ngón trỏ; nếp da 
nên được giữ trong suốt quá trình tiêm. Để giảm thiểu bầm tím, không chà xát vết tiêm 
sau khi tiêm xong.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

INNOHEP- có sẵn trong một lọ 2 mL nhiều liều trong các gói sau:

Hộp 1 Lọ 2 mL (20.000 IU anti-Xa trên mỗi mL) 
NDC 59572-342-08 

Hộp 10 Lọ 2 mL (20.000 IU anti-Xa trên mỗi mL) 
NDC 59572-342-53 

Cửa hàng ở 25°C (77°F); các chuyến du ngoạn được phép đến 15° -30°C (59° -86°F) [Xem Nhiệt độ Phòng được 
Kiểm soát bởi USP].

Tránh xa tầm tay trẻ em.

SẢN XUẤT CHO:
Celgene Corporation
Summit, NJ 07901

SẢN XUẤT BỞI:
Sản phẩm dược phẩm của LEO 
DK-2750 Ballerup, Đan Mạch

Innohep- là nhãn hiệu đã đăng ký của LEO Pharmaceutical Products.

Tháng 12 năm 2008


