
Innohep-
(инжекция тинзапарин натрий)

За Subcu- taneous (SC) Използвайте само Рхсамо
ГРЪБНАЛНИ/ЕПИДУРАЛНИ ХЕМАТОМИ

Когато се използва невроаксиална анестезия (епидурална/спинална анестезия) или спинална 
пункция, пациентите, на които е наложена антикоагулация или е планирана антикоагулация с 
нискомолекулни хепарини или хепариноиди за предотвратяване на тромбоемболични усложнения, 
са изложени на риск от развитие на епидурален или спинален хематом, който може да доведе до 
дългосрочен или постоянна парализа.

Рискът от тези събития се увеличава при използването на постоянни епидурални катетри за прилагане 
на аналгезия или от едновременната употреба на лекарства, повлияващи хемостазата, като 
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), тромбоцитни инхибитори или други 
антикоагуланти. Рискът също изглежда се увеличава при травматична или повтаряща се епидурална 
или спинална пункция.

Пациентите трябва да се проследяват често за признаци и симптоми на неврологично 
увреждане. Ако се забележи неврологичен компромис, е необходимо спешно лечение.

Лекарят трябва да прецени потенциалната полза спрямо риска преди невроаксиална интервенция 
при пациенти с антикоагулация или антикоагулация за тромбопрофилактика (вижте също 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, Кръвоизлив и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Лекарствени взаимодействия).

ОПИСАНИЕ

INNOHEP- е стерилен разтвор, съдържащ тинзапарин натрий, хепарин с ниско молекулно тегло. 
Предлага се във флакон с многократна доза от 2 ml.

Всеки флакон от 2 mL съдържа 20 000 анти-фактор Xa IU (анти-Xa) тинзапарин натрий на mL, за общо 40 
000 IU, и 3,1 mg/mL натриев метабисулфит като стабилизатор. Флаконът съдържа 10 mg/mL бензилов 
алкохол като консервант. Може да се добави натриев хидроксид, за да се постигне рН диапазон от 5,0 до 
7,5.
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маса 1
Състав от 20 000 antiXa IU/mL INNOHEP- (тинзапарин натрий инжекция)

Съставна част Количество на mL

Тинзапарин натрий 20 000 анти-Xa IU
Бензилов алкохол, USP 10 мг
Натриев метабисулфит, USP 3,106 mg1

Натриев хидроксид, USP както е необходимо

Вода за инжекции, USP qs до 1 mL

1Съответства на 3,4 mg/mL натриев бисулфит

Тинзапарин натрий е натриева сол на хепарин с ниско молекулно тегло, получена чрез 
контролирана ензимна деполимеризация на хепарин от лигавицата на червата на свинете с 
помощта на хепариназа отFlavobacterium heparinum.Повечето от компонентите имат 
структура на 2-О-сулфо-4-енпираносуронова киселина в нередуциращия край и структура на 
2-N,6-O-дисулфо-D-глюкозамин в редуциращия край на веригата.

Ефективността се определя с помощта на биологичен анализ и се интерпретира от първия 
международен стандарт за хепарин с ниско молекулно тегло като единици за активност на анти-фактор 
Ха (анти-Ха) на милиграм. Средната активност на тинзапарин натриев антифактор Ха е приблизително 
100 IU на милиграм. Средното молекулно тегло варира между 5500 и 7500 далтона. Разпределението 
на молекулното тегло е:

<2000
От 2000 до 8000
> 8 000

Далтони
Далтони
Далтони

<10% 
60% до 72% 
22% до 36% 

Структурна формула:



КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Тинзапарин натрий е хепарин с ниско молекулно тегло с антитромботични свойства. Тинзапарин натрий 
инхибира реакции, които водят до съсирване на кръвта, включително образуването на фибринови 
съсиреци, кактоинвитроиin vivo.Той действа като мощен ко-инхибитор на няколко активирани фактора 
на коагулация, особено на фактори Ха и IIа (тромбин). Първичната инхибиторна активност се медиира 
чрез инхибитора на плазмената протеаза, антитромбин.

Времето на кървене обикновено не се влияе от тинзапарин натрий. Активираното частично тромбопластиново 
време (aPTT) се удължава от терапевтични дози тинзапарин натрий, използван при лечението на дълбока 
венозна тромбоза (DVT). Протромбиновото време (PT) може да бъде леко удължено при лечение с тинзапарин 
натрий, но обикновено остава в нормалните граници. Нито aPTT, нито PT могат да се използват за терапевтичен 
мониторинг на tinzaparin sodium.

Нито нефракционираният хепарин, нито тинзапарин натрий имат присъща фибринолитична активност; следователно 
те не лизират съществуващите съсиреци. Тинзапарин натрий индуцира освобождаване на инхибитор на пътя на 
тъканния фактор, което може да допринесе за антитромботичния ефект. Също така е известно, че хепаринът има 
различни действия, които са независими от неговите антикоагулантни ефекти. Те включват взаимодействия с растежни 
фактори на ендотелните клетки, инхибиране на пролиферацията на гладкомускулните клетки, активиране на 
липопротеин липазата, потискане на секрецията на алдостерон и индуциране на тромбоцитна агрегация.

Фармакокинетика/Фармакодинамика
Анти-Ха и анти-IIa активностите са основните биомаркери за оценка на експозицията на тинзапарин натрий, 
тъй като плазмените концентрации на хепарини с ниско молекулно тегло не могат да бъдат измерени директно. 
Поради ограниченията на аналитичния анализ, анти-Ха активността е по-широко използвания биомаркер. 
Измерванията на анти-Xa и anti-IIa активности в плазмата служат като заместители на концентрациите на 
молекули, които съдържат високо афинитетно свързващо място за антитромбин (анти-Ха и анти-IIa активности). 
Обикновено не се препоръчва наблюдение на пациенти на базата на анти-Ха активност. Данните са 
предоставени на фигура 1 и таблица 2 по-долу.

Проучвания с тинзапарин натрий при здрави доброволци и пациенти са проведени както с 
фиксирана доза, така и с коригирана доза. Препоръчителната терапия с тинзапарин натрий се 
основава на дозиране, коригирано с теглото (вж.ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).



Фигура 1.
Средно и стандартно отклонение на активността на AntiXa след подкожно приложение на 
единична доза от 4 500 IU* и многократна SC доза веднъж дневно от 175 IU/kg тинзапарин 
натрий на здрави доброволци

1.25

175 IU/kg Ден 1
1.00

175 IU/kg Ден 5

0,75 4500 IU

0,50
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0,00
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* Дозиране на базата на единична доза от 4500 IU. Средната приложена доза е 64,3 IU/kg.

Таблица 2
Резюме на фармакокинетичните параметри (средно и стандартно отклонение) въз основа на 
активността на AntiXa след еднократно и еднократно дневно многократно приложение на 
тинзапарин натрий на здрави доброволци

Параметър (единици) Единична доза (N=23) Многократна доза (N=14)
Ден 1

(175 IU/kg)
Ден 5

(175 IU/kg)4500 IU*
° Смакс(IU/mL) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
т макс(час) 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*hr/mL)
Полуживот (час) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Дозиране на базата на единична доза от 4500 IU. Средната приложена доза е 64,3 IU/kg.

Абсорбция
Плазмените нива на анти-Ха активност се повишават през първите 2 до 3 часа след подкожно 
инжектиране на тинзапарин натрий и достигат максимум в рамките на 4 до 5 часа. Максимални 
концентрации (Cмакс) от 0,25 и 0,87 IU/mL се постигат след еднократна SC фиксирана доза от 4500 IU 
(приблизително 64,3 IU/kg) и коригирана с теглото доза от 175 IU/kg тинзапарин натрий, съответно. Въз 
основа на степента на абсорбция (AUC0-∞), сравнение на единични дози от 4 500 IU и 12 250 IU показва, 
че повишаването на анти-Ха активността е по-голямо от пропорционално на дозата спрямо 
увеличаването на дозата. След еднократно SC инжектиране на тинзапарин натрий, средното 
съотношение на анти-Xa към анти-IIa активност, базирано на площта под анти-Xa и



анти-IIa времеви профили, е 2,8 и е по-висок от този на нефракционирания хепарин 
(приблизително 1,2). Абсолютната бионаличност (след 4500 IU SC и интравенозни [IV] приложения) 
е 86,7% въз основа на анти-Ха активността.

Разпределение
Обемът на разпределение на тинзапарин натрий варира от 3,1 L до 5,0 L. Тези стойности са сходни по 
големина с обема на кръвта, което предполага, че разпределението на анти-Ха активността е ограничено 
до централния компартмент.

Метаболизъм
Хепарините с ниско молекулно тегло се метаболизират частично чрез десулфатиране и 
деполимеризация.

Елиминиране
При здрави доброволци елиминационният полуживот след подкожно приложение на 4 500 IU 
или 175 IU/kg тинзапарин натрий е приблизително 3-4 часа въз основа на анти-Ха активността. 
Клирънсът след IV приложение на 4 500 IU тинзапарин натрий е приблизително 1,7 L/час. 
Основният път на елиминиране е бъбречен. Анти-Ха активността не се натрупва при дневна доза 
от 175 IU/kg за пет дни при здрави доброволци. (Вижте Фигура 1 и Таблица 2.)

Специални популации

Популационна фармакокинетика
Анти-Ха концентрации от приблизително 180 пациенти, получаващи подкожно тинзапарин натрий 
веднъж дневно (175 IU/kg телесно тегло) като лечение на проксимален DVT и приблизително 240 
пациенти, подложени на планова операция за смяна на тазобедрената става, получаващи SC 
тинзапарин натрий веднъж дневно (~65 IU/kg тяло тегло) бяха анализирани чрез популационни 
фармакокинетични методи. Резултатите показват, че нито възрастта, нито полът променят значително 
тинзапарин натриевия клирънс въз основа на анти-Ха активността (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Общи).
Въпреки това, намаление на тинзапарин натриевия клирънс се наблюдава при пациенти с увредена 
бъбречна функция (намален изчислен изчислен креатининов клирънс) (вж.Специални популации,
Бъбречна недостатъчност). Теглото също е важен фактор за прогнозиране на тинзапарин натриев 
клирънс, в съответствие с препоръката терапията с INNOHEP да се основава на дозиране, коригирано с 
теглото (вж.ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

Бъбречна недостатъчност

Популационна фармакокинетика
При пациенти, лекувани с тинзапарин натрий (175 IU/kg) за ДВТ, популационен фармакокинетичен 
(PK) анализ установи, че клирънсът на тинзапарин натрий на базата на анти-Ха активност е свързан 
с креатининовия клирънс, изчислен по уравнението на Cockroft Gault. В този PK анализ е 
наблюдавано намаляване на натриевия клирънс на тинзапарин при умерено (30-50 mL/min) и 
тежко (<30 mL/min) бъбречно увреждане. Пациенти с тежко бъбречно увреждане показват 24% 
намаление на тинзапарин натриевия клирънс в сравнение с пациенти с нормална бъбречна 
функция (>80 mL/min).

Изследвания на хемодиализа

В проучване на 12 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, подложени на хемодиализа, клирънсът на 
анти-Ха е намален с 28%, в съответствие с оценките от популационните PK анализи. В друг



проучване на 6 пациенти, подложени на хемодиализа, полуживотът на анти-Ха активността след 
единична интравенозна доза от 75 IU/kg тинзапарин натрий в ден извън диализа е удължен в сравнение 
с този при здрави доброволци (5,2 срещу 1,6 часа).

INNOHEP® може да увеличи риска от смърт в сравнение с нефракциониран хепарин (UFH), когато се 
прилага при пациенти в напреднала възраст с бъбречна недостатъчност (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯи 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

Чернодробно увреждане
Няма проспективни проучвания, които оценяват фармакокинетиката или фармакодинамиката на 
тинзапарин натрий при пациенти с чернодробно увреждане. Въпреки това, чернодробният път не е 
основен път за елиминиране на хепарини с ниско молекулно тегло (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, Кръвоизлив).

Възрастен

В контролирано клинично проучване на пациенти в напреднала възраст с бъбречна недостатъчност, повече 
пациенти са починали след терапия с INNOHEP®, в сравнение с пациенти, получавали терапия с UFH (вж. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯиПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

Тъй като бъбречната функция намалява с възрастта, елиминирането на тинзапарин натрий може да бъде намалено 
при пациенти в напреднала възраст. В проспективно проучване на 30 пациенти в напреднала възраст [6 мъже, 24 
жени; на 87,0 години ±5,9 години; средно телесно тегло 62,7±14,6 кг; креатининов клирънс 40.6±15,3 mL/min (диапазон 
20-72)], лекувани с тинзапарин натрий 175 IU/kg веднъж дневно в продължение на десет дни за остър венозен 
тромбоемболизъм, не е имало натрупване на анти-Ха активност на базата на пикови нива на анти-Ха активност.

затлъстяване

Въз основа на резултатите от проспективно клинично проучване и популационните PK анализи, дозирането, 
базирано на теглото, е подходящо за тежки/затлъстели пациенти. ФК параметрите на тинзапарин натрий, 
базирани на анти-Ха активност, са независими от телесното тегло и индекса на телесна маса (ИТМ), когато 
тинзапарин натрий се дозира на база тегло на 175 IU/kg или 75 IU/kg. В проспективно проучване на тежки/
затлъстели субекти (101 до 165 kg; BMI 26-61 kg/m2), профилите на анти-Ха активност са сходни с тези в 
проучвания на доброволци с нормално тегло. Данните при доза от 175 IU/kg са показани на Фигура 2. Опитът от 
клинични проучвания е ограничен при пациенти с ИТМ
> 40 кг/м2.



Фигура 2
Средно и стандартно отклонение на активността на AntiXa след еднократно SC приложение 
на 175 IU/kg тинзапарин натрий при пациенти със затлъстяване и доброволци с нормално 
тегло
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Бременност
Разпределението на INNOHEP- е проучено при 54 бременни пациентки през всеки триместър. В това 
отворено, проспективно проучване за определяне на дозата, лекуваните с INNOHEP-доза от 175 IU/kg 
имат подобни 24-часови анти-Ха криви на 28 (n=17) и 36 (n=20) гестационна седмица. Дозата от 175 IU/kg 
води до средно ниво на анти-Ха от 0,3 до 1,0 IU/mL 4 часа след приложението. Средните нива на анти-Ха 4 
часа след дозата предполагат, че с напредването на бременността няма клинично значимо намаляване 
на нивата на анти-Ха. Бременността има малко или никакво влияние върху фармакокинетиката на 
INNOHEP- и не е необходимо коригиране на дозата при бременност. (ВижДозировка и приложение.)



КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Лечение на остра дълбока венозна тромбоза (DVT) със или без белодробна 
емболия (PE)

В рандомизирано, многоцентрово, двойно-сляпо проучване INNOHEP- (инжектиране на тинзапарин 
натрий) е сравнен с нефракциониран хепарин при 435 хоспитализирани пациенти със симптоматична, 
проксимална ДВТ. Шест процента от записаните пациенти са имали симптоматична белодробна 
емболия, потвърдена от сегментен или по-голям дефект при сканиране на белия дроб. Пациентите в 
проучването са били на възраст от 19 до 92 години (средно 61±17 години), 55% са мъже, 88% са бели и 
8% черни. Пациентите са получавали или INNOHEP-SC веднъж дневно в зависимост от телесното тегло 
(175 IU/kg) и плацебо IV болус, последван от непрекъсната плацебо IV инфузия, или нефракциониран 
хепарин като първоначална IV болус доза (5 000 IU), последвана от непрекъсната IV инфузия на 
нефракционирани хепарин със скоростта, коригирана според aPTT (1,5 до 2,5 пъти контролната 
стойност) и веднъж дневно SC плацебо инжекция. Лечението продължи приблизително 6 дни и двете 
третирани групи също получават перорален варфарин натрий, започвайки от Ден 2, който продължи до 
Ден 90 с дози, титрирани до целеви INR от 2,0 до 3,0.

90-дневната кумулативна тромбоемболична (ТЕ) честота [рецидивираща ДВТ или ПЕ] с INNOHEP 
не се различава значително от честотата с нефракциониран хепарин. Данните са дадени в 
Таблица 3.

Таблица 3

Ефикасност на INNOHEP веднъж дневно при лечението на остра дълбока венозна тромбоза

Дозиране режим
хепарин1

5000 IU болус
след това aPTT коригиран
Непрекъсната инфузия

IV
н (%)

Индикация INNOHEP-1

175 IU/kg
Веднъж дневно

SC
н (%)

Лечение на остра ДВТ

Намерение за лечение на населението2 216 (100%) 219 (100%)
Резултат за пациента на 90 дни

Общо TE3Събития 6 (2,8%)4 15 (6,8%)4

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

1 Пациентите също са лекувани с варфарин натрий, започвайки в рамките на 24-48 часа след
тинзапарин натрий или стандартна терапия с хепарин.

2 Всички рандомизирани пациенти, които са получили поне една доза активно изследвано лекарство.

3 TE = тромбоемболични събития (DVT и/или PE).
4 95% доверителен интервал (CI) за общата разлика в честотата на събитията TE (4,0%) беше

0,07%, 8,07%.



Смъртността с INNOHEP- е 4,6% (10 пациенти), а с хепарин 9,6% (21 пациенти). 95% 
доверителен интервал (CI) за разликата в смъртността е 0,16%, 9,76%.

В многоцентрово, отворено, рандомизирано клинично проучване INNOHEP- беше сравнен с 
нефракциониран хепарин като първоначално лечение на хоспитализирани пациенти със симптоматична 
PE, които не изискват тромболитична терапия, емболектомия или прекъсване на куха вена. Пациентите 
са изключени, ако имат необичайно висок риск от тромбоемболични и/или кървене или други 
усложнения. От 608 лекувани пациенти, 422 са имали документиран ДВТ. Преди определяне на 
допустимостта на проучването и рандомизацията на пациентите беше позволено да получават 
нефракциониран хепарин; 78% от пациентите са получавали нефракциониран хепарин в терапевтични 
дози до 24 часа, а допълнителни 4% са получавали хепарин в терапевтични дози за повече от 24 часа. 
След рандомизиране, INNOHEP- се прилага подкожно веднъж дневно, 175 IU/kg телесно тегло; хепарин 
като първоначален IV болус (50 IU/kg), последван от непрекъсната IV инфузия със скорост, коригирана 
според aPTT (2 до 3 пъти контролната стойност). И за двете групи лечението продължава приблизително 
8 дни. Всички пациенти също са получавали перорално антикоагулантно лечение, започващо през 
първите 3 дни, което продължава до 90-ия ден.

Тромбоемболичните събития са били редки и за двете терапевтични групи. Не е наблюдавана разлика между 
двете терапевтични групи по отношение на честотата на повторение на тромбоемболични събития.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

INNOHEP- е показан за лечение на остра симптоматична дълбока венозна тромбоза със или 
без белодробна емболия, когато се прилага заедно с варфарин натрий. Безопасността и 
ефективността на INNOHEP- са установени при хоспитализирани пациенти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

INNOHEP- е противопоказан при пациенти с активно голямо кървене, при пациенти с (или анамнеза за) 
индуцирана от хепарин тромбоцитопения или при пациенти със свръхчувствителност към тинзапарин 
натрий.

Пациенти с известна свръхчувствителност към хепарин, сулфити, бензилов алкохол или продукти от 
свинско месо не трябва да се лекуват с INNOHEP-.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

INNOHEP- не е предназначен за интрамускулно или интравенозно приложение.

INNOHEP- не може да се използва взаимозаменяемо (единица за единица) с хепарин или други хепарини с 
ниско молекулно тегло, тъй като те се различават по производствен процес, разпределение на молекулното 
тегло, анти-Ха и анти-IIa активности, единици и дозировка. Всяко от тези лекарства има свои собствени 
инструкции за употреба.



INNOHEP- не трябва да се използва при пациенти с анамнеза за хепарин-индуцирана 
тромбоцитопения (вижте ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Повишен риск от смърт при пациенти в напреднала възраст с бъбречна недостатъчност:INNOHEP® може да 
увеличи риска от смърт в сравнение с UFH, когато се прилага при пациенти в напреднала възраст с 
бъбречна недостатъчност.

Клинично проучване сравнява INNOHEP® (175 IU/kg веднъж дневно; N = 269) и UFH (N = 268) при 
първоначалното лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и/или белодробен емболизъм (PE) 
при пациенти в напреднала възраст с бъбречна недостатъчност (т.е. пациенти на възраст 70 
години или повече с изчислен креатининов клирънс ≤ 30 mL/min или пациенти на възраст 75 
години или повече с изчислен креатининов клирънс ≤ 60 mL/min). Пероралните антикоагуланти се 
прилагат съвместно в началото на Дни 1-3 и изпитваното лечение е продължено най-малко пет 
дни, докато международното нормализирано съотношение (INR) стане между 2-3 в два 
последователни дни; пероралните антикоагуланти след това продължават самостоятелно и 
пациентите са проследявани до 90 дни след началото на лечението. Общата смъртност е била 6,3% 
при пациенти, лекувани с UFH и 11,2% при пациенти, лекувани с INNOHEP®.

кръвоизлив:INNOHEP-, подобно на други антикоагуланти, трябва да се използва с изключително 
внимание при състояния с повишен риск от кръвоизлив, като бактериален ендокардит; тежка 
неконтролирана хипертония; вродени или придобити нарушения на кървенето, включително 
чернодробна недостатъчност и амилоидоза; активно язвено и ангиодиспластично стомашно-чревно 
заболяване; хеморагичен инсулт; скоро след мозъчна, гръбначна или офталмологична операция или 
при пациенти, лекувани едновременно с тромбоцитни инхибитори. По време на терапията с INNOHEP- 
може да възникне кървене във всяка тъкан или орган на тялото. В някои случаи се съобщава, че 
кръвоизливът води до смърт или трайно увреждане. Хеморагично събитие трябва да се обмисли 
сериозно при наличие на необясним спад на хематокрита, хемоглобина или кръвното налягане. Ако се 
появи тежък кръвоизлив, INNOHEP- трябва да се преустанови.

Спинални или епидурални хематоми могат да възникнат при свързаната употреба на 
нискомолекулни хепарини или хепариноиди и спинална/епидурална анестезия или спинална 
пункция, което може да доведе до дългосрочна или постоянна парализа. Рискът от тези събития е по-
висок при употребата на постоперативни постоянни епидурални катетри или при едновременна 
употреба на допълнителни лекарства, повлияващи хемостазата, като НСПВС (вижте в полето 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Лекарствени взаимодействия).

тромбоцитопения:При прилагане на INNOHEP- може да възникне тромбоцитопения.

При клинични проучвания тромбоцитопения (брой на тромбоцитите <100 000/mm3ако базовата стойност ≥
150 000/мм3,≥50% спад, ако изходното ниво <150 000/mm3) е идентифициран при 1% от пациентите, 
получаващи INNOHEP-; тежка тромбоцитопения (брой на тромбоцитите под 50 000/mm3) се среща в 0,13%.

Тромбоцитопенията от всякаква степен трябва да се следи внимателно. Ако броят на тромбоцитите 
падне под 100 000/mm3, INNOHEP- трябва да се преустанови. Случаи на тромбоцитопения с 
дисеминирана тромбоза също са наблюдавани в клиничната практика с хепарини и хепарини с 
ниско молекулно тегло, включително тинзапарин натрий. Някои от тези случаи бяха



усложнени от органен инфаркт с вторична органна дисфункция или исхемия на крайника и са 
довели до смърт.

Свръхчувствителност:INNOHEP- съдържа натриев метабисулфит, сулфит, който може да причини 
реакции от алергичен тип, включително анафилактични симптоми и животозастрашаващи 
астматични епизоди при някои податливи хора. Общото разпространение на чувствителността към 
сулфити в общата популация е неизвестно, но вероятно е ниско. Чувствителността към сулфити е по-
честа при астматици, отколкото при хора без астма.

приапизъм:Приапизъм е докладван от постмаркетинговото наблюдение като рядко 
явление. В някои случаи се налага хирургическа интервенция.

Разни:INNOHEP- многодозов флакон съдържа бензилов алкохол като консервант. Прилагането на 
лекарства, съдържащи бензилов алкохол като консервант на недоносени новородени, е свързано с 
фатален „синдром на задъхване." Тъй като бензиловият алкохол може да премине през плацентата, 
INNOHEP- консервиран с бензилов алкохол трябва да се използва с повишено внимание при бременни 
жени само ако е абсолютно необходимо (вижПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Бременност).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Общ:INNOHEP- не трябва да се смесва с други инжекции или инфузии.

INNOHEP- трябва да се използва внимателно при пациенти с кървяща диатеза, неконтролирана 
артериална хипертония или анамнеза за скорошни стомашно-чревни язви, диабетна ретинопатия и 
кръвоизлив.

В съответствие с очакваните възрастови промени в бъбречната функция, пациентите в напреднала възраст 
и пациентите с бъбречна недостатъчност могат да покажат намалено елиминиране на тинзапарин натрий. 
INNOHEP- трябва да се използва внимателно при тези пациенти (вжПРЕДУПРЕЖДЕНИЯиКЛИНИЧНА 
ФАРМАКОЛОГИЯ,Специални популации).

Лабораторни тестове:По време на лечението с INNOHEP- се препоръчва периодична пълна кръвна картина, 
включително брой на тромбоцитите и хематокрит или хемоглобин, както и изследвания на изпражненията за 
скрита кръв. Когато се прилагат в препоръчаните дози, рутинните антикоагулационни тестове като 
протромбиново време (PT) и активирано частично тромбопластиново време (aPTT) са относително 
нечувствителни мерки за INNOHEP-активност и следователно не са подходящи за наблюдение.

Лекарствени взаимодействия:Поради повишен риск от кървене, INNOHEP- трябва да се използва с повишено 
внимание при пациенти, приемащи перорални антикоагуланти, тромбоцитни инхибитори (напр. салицилати, 
дипиридамол, сулфинпиразон, декстран, НСПВС, включително кеторолак трометамин, тиклопидин и 
клопидогрел). Ако едновременното приложение е от съществено значение, се препоръчва внимателно 
клинично и лабораторно наблюдение на тези пациенти (вжПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Лабораторни тестове).

Лабораторни тестови взаимодействия
Повишаване на серумните трансаминази:При пациенти по време на лечение с INNOHEP- е 
настъпило асимптоматично обратимо повишаване на нивата на аспартат (AST [SGOT]) и аланин (ALT 
[SGPT]) аминотрансферазата (вж.НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, Повишаване на серума



аминотрансферази).Подобно повишаване на нивата на трансаминазите се наблюдава и при 
пациенти и доброволци, лекувани с хепарин и други хепарини с ниско молекулно тегло.

Тъй като определянето на аминотрансферазата е важно при диференциалната диагноза на инфаркт на миокарда, 
чернодробно заболяване и белодробна емболия, повишенията, които могат да бъдат причинени от лекарства като 
INNOHEP- трябва да се тълкуват с повишено внимание.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта:Не са провеждани дългосрочни 
проучвания при животни за оценка на канцерогенния потенциал на тинзапарин натрий.

Тинзапарин натрий не показва генотоксичен потенциал в anинвитроанализ на мутация на бактериални клетки 
(тест AMES),инвитроТест за предна генна мутация на клетки от яйчника на китайски хамстер,инвитро анализ за 
хромозомна аберация на човешки лимфоцити иin vivoмикронуклеусен анализ на мишка. Установено е, че 
тинзапарин натрий в подкожни дози до 1800 IU/kg/ден при плъхове (около 2 пъти над максималната 
препоръчителна доза при хора на базата на телесната повърхност) няма ефект върху фертилитета и 
репродуктивната функция.

Бременност
Бременност:Категория B:
Всички бременности имат фонов риск от вродени дефекти, загуба или друг неблагоприятен резултат, 
независимо от експозицията на лекарството. Резюмето на риска за плода по-долу описва потенциала 
на INNOHEP- да увеличи риска от аномалии в развитието над фоновия риск.

Резюме на риска за плода

Не се предвижда INNOHEP- да повишава риска от аномалии в развитието. INNOHEP- не 
преминава през плацентата, въз основа на проучвания при хора и животни и не показва 
доказателства за тератогенни ефекти или фетотоксичност.

Клинични съображения
Бременността сама по себе си дава повишен риск от тромбоемболизъм, който е дори по-висок за жени с 
предшестващо тромбоемболично заболяване, определени състояния на бременност с висок риск и 
анамнеза за усложнения по време на предишна бременност.

Всички пациенти, приемащи антикоагуланти като тинзапарин, включително бременни жени, са изложени 
на риск от кървене. Бременните жени, получаващи тинзапарин, трябва да бъдат внимателно наблюдавани 
за признаци на кървене или прекомерна антикоагулация. Кръвоизлив може да се появи на всяко място и 
може да доведе до смърт на майката и/или плода. Бременните жени трябва да бъдат информирани за 
потенциалната опасност за плода и майката, ако тинзапарин се прилага по време на бременност. 
Обмислянето на използването на агент с по-кратко действие трябва да бъде специално разгледан като 
подходи за доставка.

Данни

Човешки данни - Петдесет и четири жени, бременни или планиращи бременност със състояния, 
изискващи антикоагулация, са получили INNOHEP- в отворено, проспективно проучване за 
установяване на доза за бременност. (Вижклинична фармакология,Специални популации,
Бременност.)Пациентите са получавали от 50 до 175 IU/kg/ден, като дозирането започва още преди 
зачеването или най-късно до 32 гестационна седмица. Продължителността на експозицията варира 
от 3 до 463 дни (средно 159 дни). От 55 бременности имаше



50 живородени, 3 спонтанни аборта в първия триместър и 2 вътреутробни смъртни случая на 17 и 
30 седмици. Приблизително 6% от бременностите са били усложнени от фетален дистрес.

Приблизително 10% от бременните жени, получаващи INNOHEP-, са имали 
значително вагинално кървене. Причинно-следствена връзка за горните 
наблюдения не е установена.

Данни за животни - Проучвания за тератогенност са проведени при плъхове при SC дози до 1800 IU/kg/
ден (около 2 пъти от максималната препоръчителна доза при хора въз основа на телесната повърхност) и 
при зайци при SC дози до 1900 IU/kg/ден (около 4 пъти максималната препоръчителна доза при хора въз 
основа на телесната повърхност) и не са разкрили доказателства за нарушена фертилитет или увреждане 
на плода поради тинзапарин натрий. Няма обаче адекватни и добре контролирани проучвания при 
бременни жени. Тъй като проучванията за репродукция при животни не винаги са предсказващи 
човешкия отговор, това лекарство трябва да се използва по време на бременност само ако е абсолютно 
необходимо. INNOHEP- не преминава през плацентата.

Случаи на „синдром на задъхване“ са настъпили при недоносени бебета, когато са били прилагани 
големи количества бензилов алкохол (99 – 404 mg/kg/ден). Флаконът от 2 mL INNOHEP съдържа 20 mg 
бензилов алкохол (10 mg бензилов алкохол на mL) (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, Разни).Ако INNOHEP- се 
използва по време на бременност или ако пациентката забременее, докато приема това лекарство, 
пациентката трябва да бъде информирана за потенциалните опасности за плода.

Кърмещи майки:При проучвания, при които тинзапарин натрий се прилага подкожно на 
кърмещи плъхове, в кърмата са открити много ниски нива на тинзапарин натрий. Не е 
известно дали тинзапарин натрий се екскретира в кърмата. Тъй като много лекарства се 
екскретират в кърмата, трябва да се внимава, когато INNOHEP- се прилага на кърмачки.

Педиатрична употреба:Безопасността и ефективността на тинзапарин натрий при педиатрични пациенти не 
са установени.

Гериатрична употреба:INNOHEP® може да увеличи риска от смърт в сравнение с UFH, когато се прилага 
при пациенти в напреднала възраст с бъбречна недостатъчност (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯи ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ).

В клиничните проучвания за лечение на ДВТ, описани вКЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ раздел, 58% от 
пациентите са на 65 или повече години, а 29% са на 75 и повече години. В тези проучвания не са 
наблюдавани значителни общи разлики в безопасността или ефективността между тези субекти и по-
младите субекти.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Кървене : Кървенето е най-честата нежелана реакция, свързана с INNOHEP-(tinzaparin sodium 
инжекция); въпреки това честотата на голямо кървене е ниска. В клинични проучвания 
дефиницията за голямо кървене включва кървене, придружено от ≥2 грама/dL намаляване на 
хемоглобина, изискващо трансфузия на 2 или повече единици кръвни продукти, или



кървене, което е било интракраниално, ретроперитонеално или в голяма протезна става. Данните са 
дадени в Таблица 4.

Таблица 4
Големи кървене1при лечение на остра дълбока венозна тромбоза със или 
без белодробна емболия

Индикация Група за лечение1

Лечение на остра ДВТ
Със или без PE

INNOHEP-
N=519

%

хепарин
N=524

%
Големи кървене2 0,83 2.73

1INNOHEP- 175 IU/kg веднъж дневно подкожно. Нефракциониран хепарин начален IV болус от 5000 IU
последвано от непрекъсната IV инфузия, коригирана до aPTT от 1,5 до 2,5 или първоначален IV болус от 50 
IU/kg, последвана от непрекъсната IV инфузия, коригирана до aPTT от 2,0 до 3,0. Във всички групи 
лечението продължава приблизително 6 до 8 дни и всички пациенти получават перорално 
антикоагулантно лечение, започващо през първите 2 до 3 дни.
Кървене, придружено от ≥2 gram/dL понижаване на хемоглобина, изискващо трансфузия на 2 или повече 
единици кръвни продукти, или кървене, което е било интракраниално, ретроперитонеално или в голяма 
протезна става.
95% CI за разликата в честотата на голямо кървене (1,9%) е 0,33%, 3,47%.

2

3

Може да възникне фатален или нефатален кръвоизлив от всяка тъкан или орган. Признаците, 
симптомите и тежестта ще варират в зависимост от местоположението и степента или степента на 
кървенето. Хеморагичните усложнения могат да се проявят като, но не се ограничават до парализа; 
парестезия; главоболие, болка в гърдите, корема, ставите, мускулите или друга болка; световъртеж; 
задух, затруднено дишане или преглъщане; подуване; слабост; хипотония, шок или кома. Следователно, 
възможността за кръвоизлив трябва да се има предвид при оценката на състоянието на всеки 
антикоагулиран пациент с оплаквания, които не показват очевидна диагноза (вж. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 
Кръвоизлив).

Тромбоцитопения : В клинични проучвания тромбоцитопенията е установена при 1% от пациентите, 
лекувани с INNOHEP-. Тежка тромбоцитопения (брой на тромбоцитите <50 000/mm3) се срещат в 0,13% 
(вжПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, тромбоцитопения).

Повишаване на серумните аминотрансферази : Докладвано е асимптоматично повишаване на 
нивата на аспартат (AST [SGOT]) и/или аланин (ALT [SGPT]) аминотрансфераза над 3 пъти над 
горната граница на нормата на лабораторния референтен диапазон до 8,8% и 13% за AST и ALT, 
съответно, на пациенти, получаващи тинзапарин натрий за лечение на ДВТ. Подобно повишаване 
на нивата на аминотрансферазата се наблюдава и при пациенти и здрави доброволци, лекувани с 
хепарин и други хепарини с ниско молекулно тегло. Такива повишения са обратими и рядко са 
свързани с повишаване на билирубина (вжПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Лабораторни тестове).

Местни реакции : Леко локално дразнене, болка, хематом и екхимоза могат да последват подкожно 
инжектиране на INNOHEP-. Съобщава се за хематом на мястото на инжектиране при приблизително 16% от 
пациентите, лекувани с INNOHEP-.



Свръхчувствителност : Анафилактични/анафилактоидни реакции могат да възникнат във връзка с 
употребата на INNOHEP (вж.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯиПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Нежелани събития : Нежелани събития с INNOHEP- или хепарин, съобщавани с честота от ≥1% в 
клинични проучвания с пациенти, подложени на лечение за проксимална ДВТ със или без PE, са 
дадени в Таблица 5.

Таблица 5

Нежелани събития, настъпващи в≥1% при лечение на остра дълбока венозна тромбоза със или без 
изследвания на белодробна емболия

Група за лечение1

INNOHEP-
N=519
н (%)

хепарин
N=524
н (%)

Нежелани събития

Инфекция на пикочните пътища 19 (3,7%) 18 (3,4%)
Белодробна емболия 12 (2,3%) 12 (2,3%)
Болка в гърдите 12 (2,3%) 8 (1,5%)
Епистаксис 10 (1,9%) 7 (1,3%)
главоболие 9 (1,7%) 9 (1,7%)
гадене 9 (1,7%) 10 (1,9%)
Кръвоизлив NOS 8 (1,5%) 23 (4,4%)
Болка в гърба 8 (1,5%) 2 (0,4%)
Треска 8 (1,5%) 11 (2,1%)
Болка 8 (1,5%) 7 (1,3%)
запек 7 (1,3%) 9 (1,7%)
Обрив 6 (1,2%) 8 (1,5%)
диспнея 6 (1,2%) 9 (1,7%)
Повръщане 5 (1,0%) 8 (1,5%)
хематурия 5 (1,0%) 6 (1,1%)
Болка в корема 4 (0,8%) 6 (1,1%)
диария 3 (0,6%) 7 (1,3%)
анемия 0 7 (1,3%)

NOS = не е посочено друго
1 INNOHEP- 175 IU/kg веднъж дневно подкожно. Нефракциониран хепарин начален IV болус от 5000 IU

последвано от непрекъсната IV инфузия, коригирана до aPTT от 1,5 до 2,5 или първоначален IV болус от 50 
IU/kg, последвана от непрекъсната IV инфузия, коригирана до aPTT от 2,0 до 3,0. Във всички групи 
лечението продължава приблизително 6 до 8 дни и всички пациенти получават перорално 
антикоагулантно лечение, започващо през първите 2 до 3 дни.

Други нежелани събития в завършени или текущи проучвания : Други нежелани събития, докладвани с 
честота от≥1% от 4000 пациенти, получили INNOHEP- в завършени или текущи клинични изпитвания, са 
изброени по телесна система:

Тяло като цяло:хематом на мястото на инжектиране, реакция некласифицирана.



Сърдечно-съдови заболявания, общи:хипотония, хипертония. 

Нарушения на централната и периферната нервна система:световъртеж. 

Нарушения на стомашно-чревната система:метеоризъм, стомашно-чревно разстройство (не иначе  
посочено), диспепсия. 

Нарушения на сърдечната честота и ритъма:тахикардия. 

Мио, ендо, перикардни и клапни нарушения:ангина пекторис. 

Нарушения на тромбоцитите, кървенето и съсирването:хематом, тромбоцитопения. 

Психични разстройства:безсъние, объркване. 

Нарушения на червените кръвни клетки:анемия. 

Нарушения на резистентния механизъм:нарушено изцеление, инфекция. 

Нарушения на дихателната система:пневмония, дихателни нарушения. 

Нарушения на кожата и придатъците:обрив еритематозен, сърбеж, булозна ерупция, кожа  
разстройство. 

Нарушения на пикочната система:задържане на урина, дизурия. 

Съдови (екстракардиални) нарушения:дълбок тромбофлебит, дълбок тромбофлебит крака. 

Сериозни нежелани реакции, съобщени в клинични изпитвания или от постмаркетинговия опит са  
включени съответно в таблици 6 и 7: 



Таблица 6

Сериозни нежелани събития, свързани с INNOHEP- в клинични проучвания

Категория Сериозно нежелано събитие
Свързани с кървене Аноректално кървене

Церебрално/интракраниално кървене 

Епистаксис

Стомашно-чревен кръвоизлив 
Хемартроза
Хематемеза
хематурия
Хемоперикард
Кръвоизлив NOS
Кървене от мястото на 

инжектиране Мелена

пурпура
Ретроперитонеално/интраабдоминално кървене 
Вагинален кръвоизлив
Хематом на раната

Дисфункция на органите Ангина пекторис
Сърдечна аритмия
Зависим оток
Инфаркт на миокарда/коронарна тромбоза 
Тромбоемболизъм

Фетална/неонатална Вродена аномалия
Смърт на плода

Фетален дистрес
Кожни Булозна ерупция

Еритематозен обрив
Макулопапулозен обрив
Некроза на кожата

Хематологичен Гранулоцитопения
Тромбоцитопения

Алергични реакции Алергична реакция
Реакция на мястото на инжектиране Целулит
Неопластични Неоплазма



Таблица 7

Други сериозни нежелани събития, свързани с INNOHEP- от PostMarketing 
Surveillance

Категория Сериозно нежелано събитие
Дисфункция на органите Холестатичен хепатит

Повишаване на чернодробните 
ензими Периферна исхемия
приапизъм

Свързани с кървене хематом
Хемоптиза
Очен кръвоизлив
Ректално кървене

Кожни реакции Епидермална некролиза
Исхемична некроза
Синдром на Стивънс-Джонсън 
Уртикария

Хематологичен Агранулоцитоза
Панцитопения
Тромбоцитемия

Реакции на мястото на инжектиране Абсцес
Некроза

Алергични реакции Алергична пурпура
ангиоедем

Фетална/неонатална Кутисна аплазия на скалпа 
Неонатална хипотония

Общ Остра фебрилна реакция

Текущо наблюдение на безопасността : Когато се използва невроаксиална анестезия (епидурална/спинална анестезия) 
или спинална пункция, пациентите, на които е наложена антикоагулация или е планирана антикоагулация с 
нискомолекулни хепарини или хепариноиди за предотвратяване на тромбоемболични усложнения, са изложени на 
риск от развитие на епидурален или спинален дълъг хематом, който може да доведе до -срочна или постоянна 
парализа (вжв кутия ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ).

Има съобщения за епидурален хематом на гръбначния стълб във връзка с невроаксиална анестезия или 
спинална пункция с INNOHEP®.

Спинален епидурален хематом с INNOHEP- приложен в терапевтична доза е докладван при 
поне един пациент, който не е получил невроаксиална анестезия или спинална пункция.



ПРЕДОЗИРАНЕ

Симптоми/лечение:Случайното предозиране на INNOHEP- (инжекция с тинзапарин натрий) може да доведе до 
усложнения при кървене (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, Кръвоизлив).Кървене от носа, кръв в урината или катранени 
изпражнения могат да бъдат отбелязани като първи признаци на кървене. Лесно образуване на синини или 
петехиални кръвоизливи могат да предшестват откровеното кървене. В случай на незначително кървене пациентът 
трябва да бъде наблюдаван за признаци на по-тежко кървене.

От пациентите, за които е известно, че са получили предозиране на тинзапарин натрий в клинични 
проучвания, дефинирани като една или повече дози >200 IU/kg за лечение на DVT или >100 IU/kg за 
превенция на DVT, приблизително 16% са имали усложнение на кървене .

От спонтанните съобщения за вероятно предозиране с тинзапарин натрий, приблизително 81% са били 
придружени от кървене, обикновено хематом. Повечето пациенти, които имат усложнения от кървене, докато 
получават INNOHEP-, могат да бъдат контролирани чрез прекратяване на INNOHEP-, прилагане на натиск върху 
мястото, ако е възможно, и подмяна на обемни и хемостатични кръвни елементи (напр. червени кръвни клетки, 
прясно замразена плазма, тромбоцити), ако е необходимо. В случай, че това е неефективно, може да се приложи 
протамин сулфат.

В случаи на сериозно кървене или голямо предозиране може да се приложи протамин сулфат (1% 
разтвор) чрез бавна IV инфузия в доза от 1 mg протамин за всеки 100 анти-Xa IU от приложен 
INNOHEP-. Може да се приложи втора инфузия от 0,5 mg протамин сулфат на 100 anti-Xa IU 
INNOHEP-, ако aPTT, измерен 2 до 4 часа след първата инфузия, остане продължителен. Дори и с 
допълнителната доза протамин, aPTT може да остане по-продължителен, отколкото обикновено се 
установява след прилагане на протамин за обръщане на нефракциониран хепарин. Протаминът не 
неутрализира напълно тинзапарин натриев анти-Ха активност (максимум около 60%).

Трябва да се внимава да се избегне предозиране с протамин сулфат. Прилагането на протамин 
сулфат може да причини тежки хипотензивни и анафилактоидни реакции. Тъй като са съобщени 
фатални реакции с протамин сулфат, той трябва да се прилага само когато са налични средства за 
реанимация. За допълнителна информация се консултирайте с етикетите на продуктите за 
инжектиране на протамин сулфат, USP.

Единични SC дози тинзапарин натрий при 22 000 и 7 700 IU/kg (съответно около 10 и 7 пъти 
максималната препоръчителна доза при хора, въз основа на телесната повърхност) са смъртоносни за 
мишки и плъхове, съответно. Симптомите на остра токсичност включват образуване на хематом и 
кървене на мястото на инжектиране, анемия, намалена двигателна активност, нестабилна походка, 
пилоерекция и птоза.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички пациенти трябва да бъдат оценени за нарушения на кървенето преди прилагане на INNOHEP-. Тъй като 
параметрите на коагулацията не са подходящи за наблюдение на активността на INNOHEP, не се изисква 
рутинно наблюдение на коагулационните параметри (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Лабораторни тестове).



Дозировка за възрастни

Препоръчителната доза INNOHEP- за лечение на DVT със или без PE е 175 anti-Xa IU/kg телесно тегло, 
прилагана подкожно веднъж дневно в продължение на най-малко 6 дни и докато пациентът бъде 
адекватно антикоагулиран с варфарин (INR най-малко 2,0 за два последователни дни). Терапията с 
варфарин натрий трябва да се започне, когато е подходящо (обикновено в рамките на 1-3 дни от 
началото на INNOHEP). Бременността има малко или никакво влияние върху фармакокинетиката на 
INNOHEP- и не е необходимо коригиране на дозата при бременност.

Тъй като INNOHEP- може теоретично да повлияе на PT/INR, пациентите, получаващи както INNOHEP-, така 
и варфарин, трябва да вземат кръв за определяне на PT/INR точно преди следващата планирана доза 
INNOHEP-.

Таблица 8 предоставя дози INNOHEP за лечение на DVT със или без PE. Необходимо е да се 
изчисли подходящата доза INNOHEP за теглото на пациента, което не е показано в Таблица 8.

Трябва да се използва подходящо калибрирана спринцовка, за да се осигури изтегляне на 
правилния обем лекарство от INNOHEP-флакони.



Таблица 8

INNOHEP - Дозиране на базата на тегло за лечение на дълбока венозна тромбоза със или 
без симптоматична белодробна емболия

Лечение на ДВТ

175 IU/kg SC веднъж дневно
20 000 IU на mLТяло на пациента

Тегло в
паунда

Тяло на пациента
Тегло в
килограмиДоза

(IU)
Количество

(mL)
68-80 6000 0.3 31-36
81-94 7000 0,35 37-42

95-107 8000 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

За да се изчисли обемът (mL) на INNOHEP-175 anti-Xa IU на kg SC доза за лечение 
на дълбока венозна тромбоза:

Тегло на пациента (kg) X 0,00875 mL/kg = обем, който трябва да се приложи (mL) подкожно

администрация

INNOHEP- е бистър, безцветен до леко жълт разтвор и, както при други лекарствени продукти за 
парентерално приложение, трябва да се проверява визуално за частици и промяна в цвета преди 
приложение.

INNOHEP- се прилага чрез подкожно инжектиране. Не трябва да се прилага чрез интрамускулна или 
интравенозна инжекция.



Техника за подкожно инжектиране:Пациентите трябва да са легнали (легнали) или седнали и INNOHEP- да се 
прилага чрез дълбока SC инжекция. Приложението трябва да се редува между лявата и дясната предностранна 
и лявата и дясната задностранна коремна стена. Мястото на инжектиране трябва да се променя ежедневно. 
Цялата дължина на иглата трябва да бъде въведена в кожна гънка, задържана между палеца и показалеца; 
кожната гънка трябва да се държи през цялото време на инжектиране. За да сведете до минимум синини, не 
търкайте мястото на инжектиране след приключване на инжектирането.

КАК СЕ ДОСТАВЯ

INNOHEP- се предлага във флакон с многократна доза от 2 mL в следните опаковки:

Кутия от 1 2 mL флакон (20 000 анти-Xa IU на mL) 
НДЦ 59572-342-08 

Кутия от 10 броя 2 mL флакони (20 000 анти-Xa IU на mL) 
НДЦ 59572-342-53 

Съхранявайте на 25°С (77°F); разрешени екскурзии до 15°-30°С (59°-86°F) [Вижте USP контролирана 
стайна температура].

Да се   пази извън обсега на деца.

ПРОИЗВЕДЕНО ЗА:
Celgene Corporation
Summit, NJ 07901

ПРОИЗВЕДЕН ОТ:
Фармацевтични продукти LEO 
DK-2750 Балеруп, Дания

Innohep- е регистрирана търговска марка на LEO Pharmaceutical Products.

декември 2008 г


