
Innohep-
(tinzaparin sodium injection)

Para sa Subcu-taneous (SC) Gamitin Lamang Rxlamang

SPINAL/EPIDURAL HEMATOMAS

Kapag ginamit ang neuraxial anesthesia (epidural/spinal anesthesia) o spinal puncture, ang mga 
pasyenteng na-anticoagulated o naka-iskedyul na anticoagulated na may mababang molecular weight 
na heparin o heparinoid para maiwasan ang mga komplikasyon ng thromboembolic ay nasa panganib 
na magkaroon ng epidural o spinal hematoma na maaaring magresulta sa pangmatagalang o 
permanenteng paralisis.

Ang panganib ng mga kaganapang ito ay tumaas sa pamamagitan ng paggamit ng mga naninirahan na 
epidural catheter para sa pangangasiwa ng analgesia o ng sabay na paggamit ng mga gamot na nakakaapekto 
sa hemostasis gaya ng mga nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), platelet inhibitors, o iba pang 
anticoagulants. Ang panganib ay lumalabas din na tumaas sa pamamagitan ng traumatiko o paulit-ulit na 
epidural o spinal puncture.

Ang mga pasyente ay dapat na madalas na subaybayan para sa mga palatandaan at sintomas ng neurological 
impairment. Kung napansin ang neurological compromise, kinakailangan ang agarang paggamot.

Dapat isaalang-alang ng manggagamot ang potensyal na benepisyo kumpara sa panganib bago ang interbensyon 
ng neuraxial sa mga pasyenteng anticoagulated o maging anticoagulated para sa thromboprophylaxis (tingnan din 
ang MGA BABALA, Pagdurugo, at PAG-Iingat, Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot).

PAGLALARAWAN

Ang INNOHEP- ay isang sterile na solusyon, na naglalaman ng tinzaparin sodium, isang mababang molekular na timbang na 

heparin. Ito ay makukuha sa maramihang dosis na 2 mL vial.

Ang bawat 2 mL vial ay naglalaman ng 20,000 anti-Factor Xa IU (anti-Xa) ng tinzaparin sodium kada mL, para sa 
kabuuang 40,000 IU, at 3.1 mg/mL sodium metabisulfite bilang stabilizer. Ang vial ay naglalaman ng 10 mg/mL benzyl 
alcohol bilang isang preservative. Maaaring idagdag ang sodium hydroxide upang makamit ang hanay ng pH na 5.0 
hanggang 7.5.
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Talahanayan 1

Komposisyon ng 20,000 antiXa IU/mL INNOHEP- (tinzaparin sodium injection)

Bahagi Dami bawat mL

Tinzaparin sodium 20,000 anti-Xa IU
Benzyl alcohol, USP 10 mg
Sodium metabisulfite, USP 3.106 mg1

Sodium hydroxide, USP kung kinakailangan

Tubig para sa Iniksyon, USP qs hanggang 1 mL

1Naaayon sa 3.4 mg/mL sodium bisulfite

Ang tinzaparin sodium ay ang sodium salt ng isang low molecular weight heparin na nakuha sa 
pamamagitan ng kinokontrol na enzymatic depolymerization ng heparin mula sa porcine intestinal 
mucosa gamit ang heparinase mula saFlavobacterium heparinum.Ang karamihan sa mga bahagi ay may 
2-O-sulpho-4-enepyranosuronic acid na istraktura sa dulo na hindi nagpapababa at isang 2-N,6-O-
disulpho-D-glucosamine na istraktura sa pagbabawas ng dulo ng chain.

Ang potency ay tinutukoy sa pamamagitan ng biological assay at binibigyang-kahulugan ng unang 
International Low Molecular Weight Heparin Standard bilang mga yunit ng anti-factor Xa (anti-Xa) na 
aktibidad bawat milligram. Ang ibig sabihin ng tinzaparin sodium anti-factor Xa na aktibidad ay humigit-
kumulang 100 IU bawat milligram. Ang average na molecular weight ay nasa pagitan ng 5,500 at 7,500 
daltons. Ang pamamahagi ng molekular na timbang ay:

<2,000
2,000 hanggang 8,000

> 8,000

Daltons
Daltons
Daltons

<10% 
60% hanggang 72% 

22% hanggang 36% 

Istruktural na Formula:



CLINICAL PHARMACOLOGY

Ang Tinzaparin sodium ay isang mababang molekular na timbang na heparin na may mga antithrombotic na katangian. 
Pinipigilan ng Tinzaparin sodium ang mga reaksyon na humahantong sa pamumuo ng dugo kabilang ang pagbuo ng fibrin 
clots, parehongsa vitroatsa vivo.Ito ay gumaganap bilang isang makapangyarihang co-inhibitor ng ilang mga activated 
coagulation factor, lalo na ang Factors Xa at IIa (thrombin). Ang pangunahing aktibidad ng pagbabawal ay pinagsama sa 
pamamagitan ng plasma protease inhibitor, antithrombin.

Ang oras ng pagdurugo ay karaniwang hindi naaapektuhan ng tinzaparin sodium. Ang activated partial thromboplastin 
time (aPTT) ay pinahaba ng therapeutic doses ng tinzaparin sodium na ginagamit sa paggamot ng deep vein 
thrombosis (DVT). Ang oras ng prothrombin (PT) ay maaaring bahagyang pinahaba sa paggamot sa tinzaparin sodium 
ngunit kadalasan ay nananatili sa loob ng normal na saklaw. Ang alinman sa aPTT o PT ay hindi maaaring gamitin para 
sa therapeutic monitoring ng tinzaparin sodium.

Ang alinman sa unfractionated heparin o tinzaparin sodium ay walang intrinsic fibrinolytic na aktibidad; samakatuwid, 
hindi nila lyse ang mga umiiral na clots. Ang Tinzaparin sodium ay nag-uudyok sa pagpapakawala ng tissue factor 
pathway inhibitor, na maaaring mag-ambag sa antithrombotic effect. Ang Heparin ay kilala rin na may iba't ibang mga 
aksyon na independiyente sa mga anticoagulant effect nito. Kabilang dito ang mga pakikipag-ugnayan sa mga 
kadahilanan ng paglago ng endothelial cell, pagsugpo sa paglaganap ng makinis na selula ng kalamnan, pag-activate 
ng lipoprotein lipase, pagsugpo sa pagtatago ng aldosteron, at induction ng platelet aggregation.

Pharmacokinetics/Pharmacodynamics
Ang mga aktibidad na anti-Xa at anti-IIa ay ang mga pangunahing biomarker para sa pagtatasa ng tinzaparin 
sodium exposure dahil ang plasma concentrations ng low molecular weight heparins ay hindi masusukat nang 
direkta. Dahil sa mga limitasyon ng analytical assay, ang aktibidad na anti-Xa ay ang mas malawak na ginagamit 
na biomarker. Ang mga sukat ng anti-Xa at anti-IIa na aktibidad sa plasma ay nagsisilbing mga kahalili para sa 
mga konsentrasyon ng mga molekula na naglalaman ng high-affinity binding site para sa antithrombin (anti-Xa 
at anti-IIa na aktibidad). Ang pagsubaybay sa mga pasyente batay sa aktibidad na anti-Xa ay karaniwang hindi 
pinapayuhan. Ang data ay ibinigay sa Figure 1 at Table 2 sa ibaba.

Ang mga pag-aaral na may tinzaparin sodium sa mga malulusog na boluntaryo at mga pasyente ay isinagawa na may 
parehong nakapirming at nababagay sa timbang na pangangasiwa ng dosis. Ang inirerekumendang therapy na may 
tinzaparin sodium ay batay sa weight-adjusted dosing (tingnan angDOSAGE AT ADMINISTRASYON).



Larawan 1.
Mean at Standard Deviation ng AntiXa Activity Kasunod ng SC Administration ng Single 
4,500 IU* na dosis at Once Daily Multiple SC Dose ng 175 IU/kg Tinzaparin Sodium sa 
Healthy Volunteers

1.25

175 IU/kg Araw 1
1.00

175 IU/kg Araw 5

0.75 4500 IU

0.50

0.25

0.00
0 4 8 12

Oras (oras)
16 20 24

* Dosing batay sa solong dosis ng 4,500 IU. Ang ibig sabihin ng dosis na ibinibigay ay 64.3 IU/kg.

Talahanayan 2

Buod ng Pharmacokinetic Parameters (Mean at Standard Deviation) Batay sa AntiXa 
Activity Kasunod ng Single at Once Daily Multiple Dose SC Administration ng Tinzaparin 
Sodium sa Healthy Volunteers

Parameter (Mga Yunit) Isang Dosis (N=23) Maramihang Dosis (N=14)
Araw 1

(175 IU/kg)
Ika-5 araw

(175 IU/kg)4,500 IU*
Cmax(IU/mL) 0.25 (0.05) 0.87 (0.15) 0.93 (0.15)
Tmax(oras) 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)
Half-life (oras) 3.4 (1.7) 3.3 (0.8) 3.5 (0.6)

* Dosing batay sa solong dosis ng 4,500 IU. Ang ibig sabihin ng dosis na ibinibigay ay 64.3 IU/kg.

Pagsipsip
Ang mga antas ng plasma ng aktibidad na anti-Xa ay tumaas sa unang 2 hanggang 3 oras kasunod ng SC 
injection ng tinzaparin sodium at umabot sa maximum sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Pinakamataas na 
konsentrasyon (Cmax) na 0.25 at 0.87 IU/mL ay nakakamit kasunod ng isang solong SC na nakapirming dosis na 
4,500 IU (humigit-kumulang 64.3 IU/kg) at weight-adjusted na dosis na 175 IU/kg ng tinzaparin sodium, ayon 
sa pagkakabanggit. Batay sa lawak ng pagsipsip (AUC0-∞), ang paghahambing ng 4,500 IU at 12,250 IU na 
solong dosis ay nagpapahiwatig na ang pagtaas sa aktibidad na anti-Xa ay mas malaki kaysa sa proporsyonal 
na dosis na nauugnay sa pagtaas ng dosis. Kasunod ng isang solong SC injection ng tinzaparin sodium, ang 
ibig sabihin ng anti-Xa sa anti-IIa activity ratio, batay sa lugar sa ilalim ng anti-Xa at



anti-IIa time profile, ay 2.8 at mas mataas kaysa sa unfractionated heparin (humigit-kumulang 1.2). Ang 
ganap na bioavailability (kasunod ng 4,500 IU SC at intravenous [IV] na mga administrasyon) ay 86.7% 
batay sa aktibidad na anti-Xa.

Pamamahagi
Ang dami ng pamamahagi ng tinzaparin sodium ay mula 3.1 L hanggang 5.0 L. Ang mga halagang ito ay 
magkapareho sa magnitude sa dami ng dugo, na nagmumungkahi na ang pamamahagi ng aktibidad na anti-Xa 
ay limitado sa gitnang kompartimento.

Metabolismo
Ang mga low molecular weight na heparin ay bahagyang na-metabolize sa pamamagitan ng desulphation 
at depolymerization.

Pag-aalis
Sa malusog na mga boluntaryo, ang pag-aalis ng kalahating buhay pagkatapos ng pangangasiwa ng SC ng 4,500 IU o 175 
IU/kg tinzaparin sodium ay humigit-kumulang 3-4 na oras batay sa aktibidad na anti-Xa. Ang clearance pagkatapos ng IV 
administration ng 4,500 IU tinzaparin sodium ay humigit-kumulang 1.7 L/hr. Ang pangunahing ruta ng pag-aalis ay bato. 
Ang aktibidad na anti-Xa ay hindi naipon sa isang beses araw-araw na dosis ng 175 IU/kg sa loob ng limang araw sa mga 
malulusog na boluntaryo. (Tingnan ang Larawan 1 at Talahanayan 2.)

Mga Espesyal na Populasyon

Pharmacokinetics ng Populasyon
Ang mga konsentrasyon ng anti-Xa mula sa humigit-kumulang 180 pasyente na tumatanggap ng SC tinzaparin sodium 
isang beses araw-araw (175 IU/kg body weight) bilang paggamot ng proximal DVT at humigit-kumulang 240 pasyente 
na sumasailalim sa elective hip replacement surgery na tumatanggap ng SC tinzaparin sodium isang beses araw-araw 
(~65 IU/kg body timbang) ay nasuri ng mga pamamaraan ng pharmacokinetic ng populasyon. Ang mga resulta ay 
nagpapahiwatig na alinman sa edad o kasarian ay walang makabuluhang pagbabago sa tinzaparin sodium clearance 
batay sa aktibidad na anti-Xa (tingnan angPAG-Iingat, Pangkalahatan).Gayunpaman, ang isang pagbawas sa tinzaparin 
sodium clearance ay naobserbahan sa mga pasyente na may kapansanan sa pag-andar ng bato (nabawasan ang 
kinakalkula na clearance ng creatinine) (tingnan angMga Espesyal na Populasyon,Pagkasira ng bato). Ang timbang ay 
isa ring mahalagang salik para sa hula ng tinzaparin sodium clearance, naaayon sa rekomendasyon na ang INNOHEP-
therapy ay batay sa weight-adjusted dosing (tingnan angDOSAGE AT ADMINISTRASYON).

Pagkasira ng bato
Pharmacokinetics ng Populasyon
Sa mga pasyenteng ginagamot ng tinzaparin sodium (175 IU/kg) para sa DVT, natukoy ng isang population 
pharmacokinetic (PK) analysis na ang tinzaparin sodium clearance batay sa aktibidad na anti-Xa ay nauugnay sa 
creatinine clearance na kinakalkula ng Cockroft Gault equation. Sa pagsusuri ng PK na ito, naobserbahan ang 
pagbawas sa tinzaparin sodium clearance sa katamtaman (30-50 mL/min) at matinding (<30 mL/min) na 
kapansanan sa bato. Ang mga pasyente na may malubhang kapansanan sa bato ay nagpakita ng 24% na 
pagbawas sa tinzaparin sodium clearance kumpara sa mga pasyente na may normal na pag-andar ng bato (>80 
mL/min).

Pag-aaral sa Hemodialysis
Sa isang pag-aaral ng 12 talamak na renal failure na pasyente na sumasailalim sa hemodialysis, ang anti-Xa clearance ay 
nabawasan ng 28%, na naaayon sa mga pagtatantya mula sa mga pagsusuri sa populasyon ng PK. Sa iba



Ang pag-aaral ng 6 na pasyenteng sumasailalim sa hemodialysis, ang kalahating buhay ng aktibidad na anti-Xa kasunod ng 
isang solong dosis ng IV na 75 IU/kg ng tinzaparin sodium sa isang araw ng off-dialysis ay pinahaba kumpara sa mga malulusog 
na boluntaryo (5.2 kumpara sa 1.6 na oras).

Ang INNOHEP® ay maaaring tumaas ang panganib ng kamatayan, kumpara sa unfractionated heparin (UFH), 
kapag ibinibigay sa mga matatandang pasyente na may kakulangan sa bato (tingnan angMGA BABALAat MGA 
PAG-IINGAT).

Hepatic Impairment
Walang mga inaasahang pag-aaral ang nagsuri ng tinzaparin sodium pharmacokinetics o pharmacodynamics sa 
mga pasyenteng may kapansanan sa atay. Gayunpaman, ang ruta ng hepatic ay hindi isang pangunahing ruta ng 
pag-aalis ng mababang molekular na timbang na heparin (tingnanMGA BABALA, Pagdurugo).

matatanda

Sa isang kinokontrol na klinikal na pag-aaral ng mga matatandang pasyente na may kakulangan sa bato, mas maraming mga 

pasyente ang namatay pagkatapos ng INNOHEP® therapy, kumpara sa mga pasyente na tumanggap ng therapy na may UFH 

(tingnan ang MGA BABALAatMGA PAG-IINGAT).

Dahil ang pag-andar ng bato ay bumababa sa edad, ang pag-aalis ng tinzaparin sodium ay maaaring mabawasan sa mga 
matatandang pasyente. Sa isang inaasahang pag-aaral ng 30 matatandang pasyente [6 na lalaki, 24 na babae; may edad na 
87.0 ±5.9 taon; ibig sabihin ng timbang ng katawan 62.7±14.6 kg; clearance ng creatinine 40.6±15.3 mL/min (saklaw 20-72)] 
ginagamot sa tinzaparin sodium 175 IU/kg isang beses araw-araw sa loob ng sampung araw para sa talamak na venous 
thromboembolism, walang akumulasyon ng aktibidad na anti-Xa batay sa pinakamataas na antas ng aktibidad na anti-Xa.

Obesity
Batay sa mga resulta ng isang prospective na klinikal na pag-aaral at ang populasyon na pinag-aaralan ng PK, ang weightbased 
na dosing ay angkop para sa mabibigat/napakataba na mga pasyente. Ang mga parameter ng Tinzaparin sodium PK batay sa 
aktibidad na anti-Xa ay independiyente sa timbang ng katawan at body mass index (BMI) kapag ang tinzaparin sodium ay 
dosed sa timbang na batayan sa 175 IU/kg o 75 IU/kg. Sa isang inaasahang pag-aaral ng mga mabibigat/napakataba na paksa 
(101 hanggang 165 kg; BMI 26-61 kg/m2), ang mga profile ng oras ng aktibidad na anti-Xa ay katulad sa mga nasa normal na 
timbang na pag-aaral ng boluntaryo. Ang data sa 175 IU/kg na dosis ay ipinapakita sa Figure 2. Ang karanasan sa klinikal na 
pagsubok ay limitado sa mga pasyenteng may BMI
> 40 kg/m2.



Figure 2
Mean at Standard Deviation ng AntiXa Activity Kasunod ng Iisang SC Administration 
ng 175 IU/kg Tinzaparin Sodium to Obese Subjects at Normal Weight Volunteer
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Pagbubuntis
Ang disposisyon ng INNOHEP- ay pinag-aralan sa 54 na mga buntis na pasyente sa anumang trimester. Sa open-label 
na ito, prospective, dose finding study, ang mga ginagamot ng INNOHEP-dose na 175 IU/kg ay may katulad na 24-hour 
anti-Xa curves sa 28 (n=17) at 36 (n=20) na linggong pagbubuntis. Ang 175 IU/kg na dosis ay nagresulta sa isang mean 
na antas ng anti-Xa na 0.3 hanggang 1.0 IU/mL 4 na oras pagkatapos ng pangangasiwa. Ang ibig sabihin ng mga antas 
ng anti-Xa 4 na oras pagkatapos ng dosis ay nagmumungkahi na habang umuunlad ang pagbubuntis ay walang 
makabuluhang pagbaba sa klinikal sa mga antas ng anti-Xa. Ang pagbubuntis ay may kaunti o walang impluwensya sa 
mga pharmacokinetics ng INNOHEP- at walang pagsasaayos ng dosing ang kailangan para sa pagbubuntis. (Tingnan
Dosis at Pangangasiwa.)



KLINIKAL NA PAG-AARAL

Paggamot ng Acute Deep Vein Thrombosis (DVT) na May o Walang Pulmonary 
Embolism (PE)

Sa isang randomized, multicenter, double-blind trial na INNOHEP- (tinzaparin sodium injection) ay inihambing sa 
unfractionated heparin sa 435 na naospital na mga pasyente na may sintomas, proximal DVT. Anim na porsiyento ng 
mga naka-enroll na pasyente ay nagkaroon ng symptomatic pulmonary embolism na kinumpirma ng segmental o 
mas malaking lung scan defect. Ang mga pasyente sa pag-aaral ay nasa edad mula 19 hanggang 92 taon (ibig sabihin 
61±17 taon), 55% ay lalaki, 88% ay puti at 8% itim. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng alinman sa INNOHEP- SC 
isang beses araw-araw ayon sa timbang ng katawan (175 IU/kg) at isang placebo IV bolus na sinusundan ng tuloy-
tuloy na placebo IV infusion, o unfractionated heparin bilang paunang IV bolus dose (5,000 IU) na sinusundan ng 
tuluy-tuloy na IV infusion ng unfractionated heparin na may rate na isinaayos ayon sa aPTT (1.5 hanggang 2.5 beses 
na control value) at isang beses araw-araw na SC placebo injection. Nagpatuloy ang paggamot sa humigit-kumulang 6 
na araw, at ang parehong mga grupo ng paggamot ay nakatanggap din ng oral warfarin sodium simula sa Araw 2 na 
nagpatuloy hanggang Araw 90 na may mga dosis na na-titrate sa isang target na INR na 2.0 hanggang 3.0.

Ang 90-araw na pinagsama-samang thromboembolic (TE) rate [paulit-ulit na DVT o PE] na may 
INNOHEP ay hindi gaanong naiiba kaysa sa rate na may unfractionated heparin. Ang data ay ibinigay 
sa Talahanayan 3.

Talahanayan 3

Bisa ng Once Daily INNOHEP- sa Paggamot ng Acute Deep Vein Thrombosis

Dosing Regimen
Heparin1

5,000 IU Bolus
pagkatapos ay aPTT Adjusted

Patuloy na Pagbubuhos
IV

n (%)

Indikasyon INNOHEP-1

175 IU/kg
Minsan Araw-araw

SC
n (%)

Paggamot ng Acute DVT

Layunin na Tratuhin ang Populasyon2 216 (100%) 219 (100%)
Kinalabasan ng Pasyente sa 90 Araw

Kabuuang TE3Mga kaganapan 6 (2.8%)4 15 (6.8%)4

Mga DVT 3 (1.4%) 9 (4.1%)
Mga PE 3 (1.4%) 6 (2.7%)

1 Ang mga pasyente ay ginagamot din ng warfarin sodium na nagsisimula sa loob ng 24-48 na oras ng
tinzaparin sodium o karaniwang heparin therapy.

2 Lahat ng mga randomized na pasyente na nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng aktibong gamot sa pag-aaral.

3 TE = mga kaganapang thromboembolic (DVT at/o PE).
4 Ang 95% Confidence Interval (CI) para sa kabuuang TE event rate difference (4.0%) ay

0.07%, 8.07%.



Ang namamatay na may INNOHEP- ay 4.6% (10 pasyente) at may heparin 9.6% (21 pasyente). Ang 
95% confidence interval (CI) para sa mortality difference ay 0.16%, 9.76%.

Sa isang multicenter, open-label, randomized clinical trial INNOHEP- ay inihambing sa unfractionated heparin bilang paunang 
paggamot para sa mga pasyenteng naospital na may sintomas na PE na hindi nangangailangan ng thrombolytic therapy, 
embolectomy, o vena cava interruption. Ang mga pasyente ay hindi kasama kung sila ay nagdadala ng isang hindi karaniwang 
mataas na panganib para sa thromboembolic at/o mga kaganapan sa pagdurugo o iba pang mga komplikasyon. Sa 608 na 
mga pasyenteng ginagamot, 422 ang nakapagtala ng DVT. Bago ang pagpapasiya ng pagiging karapat-dapat sa pag-aaral at 
randomization, ang mga pasyente ay pinahintulutan na makatanggap ng unfractionated heparin; 78% ng mga pasyente ay 
nakatanggap ng unfractionated heparin sa mga therapeutic dose hanggang 24 na oras, at isang karagdagang 4% ay 
nakatanggap ng heparin sa therapeutic doses nang higit sa 24 na oras. Pagkatapos ng randomization, ang INNOHEP- ay 
pinangangasiwaan ng SC isang beses araw-araw, 175 IU/kg body weight; heparin bilang isang paunang IV bolus (50 IU/kg) na 
sinusundan ng tuluy-tuloy na IV infusion na ang rate ay nababagay ayon sa aPTT (2 hanggang 3 beses na control value). Para sa 
parehong grupo, nagpatuloy ang paggamot sa humigit-kumulang 8 araw. Ang lahat ng mga pasyente ay nakatanggap din ng 
oral anticoagulant na paggamot simula sa unang 3 araw na nagpatuloy hanggang Araw 90.

Ang mga kaganapang thromboembolic ay madalang para sa parehong mga grupo ng paggamot. Walang pagkakaiba ang 
naobserbahan sa pagitan ng dalawang pangkat ng paggamot para sa saklaw ng pag-ulit ng mga kaganapang 
thromboembolic.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang INNOHEP- ay ipinahiwatig para sa paggamot ng acute symptomatic deep vein thrombosis na may o 
walang pulmonary embolism kapag pinangangasiwaan kasabay ng warfarin sodium. Ang kaligtasan at 
pagiging epektibo ng INNOHEP- ay itinatag sa mga pasyenteng naospital.

MGA KONTRAINDIKASYON

Ang INNOHEP- ay kontraindikado sa mga pasyente na may aktibong major na pagdurugo, sa mga pasyente na 
may (o kasaysayan ng) heparin-induced thrombocytopenia, o sa mga pasyente na may hypersensitivity sa 
tinzaparin sodium.

Ang mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa heparin, sulfites, benzyl alcohol, o mga produktong 
baboy ay hindi dapat tratuhin ng INNOHEP-.

MGA BABALA

Ang INNOHEP- ay hindi inilaan para sa intramuscular o intravenous administration.

Ang INNOHEP- ay hindi maaaring gamitin nang palitan (unit para sa unit) sa heparin o iba pang mababang 
molekular na heparin dahil naiiba ang mga ito sa proseso ng pagmamanupaktura, pamamahagi ng timbang ng 
molekular, anti-Xa at anti-IIa na aktibidad, mga yunit, at dosis. Ang bawat isa sa mga gamot na ito ay may sariling 
mga tagubilin para sa paggamit.



Ang INNOHEP- ay hindi dapat gamitin sa mga pasyente na may kasaysayan ng heparininduced 
thrombocytopenia (tingnan ang CONTRAINDICATIONS).

Tumaas na Panganib para sa Kamatayan sa mga Matandang Pasyente na may Kakapusan sa Bato:Maaaring pataasin ng 
INNOHEP® ang panganib ng kamatayan, kumpara sa UFH, kapag ibinibigay sa mga matatandang pasyente na may 
kakulangan sa bato.

Inihambing ng isang klinikal na pag-aaral ang INNOHEP® (175 IU/kg isang beses araw-araw; N = 269) at UFH (N = 268) 
sa paunang paggamot ng deep vein thrombosis (DVT) at/o pulmonary embolism (PE) sa mga matatandang pasyente na 
may kakulangan sa bato. (ibig sabihin, mga pasyenteng may edad na 70 taong gulang o mas matanda na may 
tinantyang creatinine clearance na ≤ 30 mL/min o mga pasyenteng may edad na 75 taong gulang o mas matanda na 
may tinantyang creatinine clearance na ≤ 60 mL/min). Ang mga oral anticoagulants ay sabay na pinangangasiwaan 
simula sa Araw 1-3 at ang pag-aaral na paggamot ay ipinagpatuloy nang hindi bababa sa limang araw hanggang ang 
internasyonal na normalized ratio (INR) ay nasa pagitan ng 2-3 sa dalawang magkasunod na araw; Ang mga oral 
anticoagulants ay ipinagpatuloy nang mag-isa at ang mga pasyente ay sinundan hanggang 90 araw pagkatapos ng 
pagsisimula ng paggamot. Ang kabuuang dami ng namamatay ay 6.3% sa mga pasyenteng ginagamot sa UFH at 11.2% 
sa mga pasyenteng ginagamot sa INNOHEP®.

Pagdurugo:Ang INNOHEP-, tulad ng iba pang anticoagulants, ay dapat gamitin nang may matinding pag-iingat sa mga 
kondisyon na may mas mataas na panganib ng pagdurugo, tulad ng bacterial endocarditis; malubhang hindi 
makontrol na hypertension; congenital o acquired bleeding disorder kabilang ang hepatic failure at amyloidosis; 
aktibong ulcerative at angiodysplastic gastrointestinal disease; hemorrhagic stroke; ilang sandali pagkatapos ng 
operasyon sa utak, spinal o ophthalmological, o sa mga pasyente na ginagamot nang sabay-sabay sa mga platelet 
inhibitor. Maaaring mangyari ang pagdurugo sa anumang tissue o organ ng katawan sa panahon ng therapy na may 
INNOHEP-. Ang pagdurugo sa ilang mga kaso ay naiulat na nagreresulta sa kamatayan o permanenteng kapansanan. 
Ang isang hemorrhagic na kaganapan ay dapat na seryosong isaalang-alang sa pagkakaroon ng isang hindi 
maipaliwanag na pagbagsak sa hematocrit, hemoglobin, o presyon ng dugo. Kung nangyari ang matinding 
pagdurugo, ang INNOHEP- ay dapat na ihinto.

Maaaring mangyari ang spinal o epidural hematomas sa nauugnay na paggamit ng mga low molecular 
weight na heparin o heparinoid at spinal/epidural anesthesia o spinal puncture na maaaring magresulta sa 
pangmatagalan o permanenteng paralisis. Ang panganib ng mga pangyayaring ito ay mas mataas sa 
paggamit ng postoperative indwelling epidural catheters o sa sabay-sabay na paggamit ng mga 
karagdagang gamot na nakakaapekto sa hemostasis gaya ng NSAIDs (tingnan ang naka-box na BABALA at 
PAG-Iingat, Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot).

Thrombocytopenia:Maaaring mangyari ang thrombocytopenia sa pangangasiwa ng INNOHEP-.

Sa mga klinikal na pag-aaral, thrombocytopenia (bilang ng platelet <100,000/mm3kung baseline na halaga ≥
150,000/mm3,≥50% tanggihan kung ang baseline <150,000/mm3) ay nakilala sa 1% ng mga pasyente na binigyan 
ng INNOHEP-; malubhang thrombocytopenia (bilang ng platelet na mas mababa sa 50,000/mm3) ay naganap sa 
0.13%.

Ang thrombocytopenia ng anumang antas ay dapat na subaybayan nang mabuti. Kung ang bilang ng platelet ay 
bumaba sa ibaba 100,000/mm3, INNOHEP- dapat itigil na. Ang mga kaso ng thrombocytopenia na may 
disseminated thrombosis ay naobserbahan din sa klinikal na kasanayan sa mga heparin, at mga low molecular 
weight na heparin, kabilang ang tinzaparin sodium. Ang ilan sa mga kasong ito ay



kumplikado ng organ infarction na may pangalawang organ dysfunction o limb ischemia, at 
nagresulta sa kamatayan.

Hypersensitivity:Ang INNOHEP- ay naglalaman ng sodium metabisulfite, isang sulfite na maaaring magdulot ng mga 
reaksiyong uri ng allergy kabilang ang mga sintomas ng anaphylactic at mga yugto ng asthmatic na nagbabanta sa buhay 
sa ilang mga taong madaling kapitan. Ang pangkalahatang pagkalat ng sulfite sensitivity sa pangkalahatang populasyon 
ay hindi alam, ngunit malamang na mababa. Ang sensitivity ng sulfite ay mas madalas sa mga taong may asthmatic kaysa 
sa mga taong hindi asthmatic.

Priapism:Ang Priapism ay naiulat mula sa post-marketing surveillance bilang isang bihirang 
pangyayari. Sa ilang mga kaso, kinakailangan ang interbensyon sa kirurhiko.

Miscellaneous:INNOHEP- maramihang dose vial ay naglalaman ng benzyl alcohol bilang isang preservative. Ang 
pangangasiwa ng mga gamot na naglalaman ng benzyl alcohol bilang isang preservative sa mga premature neonates 
ay naiugnay sa isang nakamamatay na “Gasping Syndrome.” Dahil ang benzyl alcohol ay maaaring tumawid sa inunan, 
ang INNOHEP- na napreserba na may benzyl alcohol ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga buntis lamang 
kung malinaw na kinakailangan. (tingnanPAG-Iingat, Pagbubuntis).

MGA PAG-IINGAT

Pangkalahatan:INNOHEP- hindi dapat ihalo sa iba pang mga iniksyon o pagbubuhos.

Ang INNOHEP- ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may dumudugo na diathesis, hindi 
makontrol na arterial hypertension, o isang kasaysayan ng kamakailang gastrointestinal ulceration, diabetic 
retinopathy, at pagdurugo.

Alinsunod sa inaasahang pagbabago na nauugnay sa edad sa pag-andar ng bato, ang mga matatandang pasyente at mga 
pasyente na may kakulangan sa bato ay maaaring magpakita ng pinababang pag-aalis ng tinzaparin sodium. INNOHEP- 
dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng ito (tingnanMGA BABALAatCLINICAL PHARMACOLOGY,Mga 
Espesyal na Populasyon).

Mga Pagsusuri sa Laboratory:Ang mga pana-panahong kumpletong bilang ng dugo kabilang ang bilang ng platelet at 
hematocrit o hemoglobin, at mga pagsusuri sa dumi para sa okultong dugo ay inirerekomenda sa panahon ng 
paggamot sa INNOHEP-. Kapag pinangangasiwaan sa mga inirekumendang dosis, ang mga regular na pagsusuri sa 
anticoagulation tulad ng prothrombin time (PT) at activated partial thromboplastin time (aPTT) ay medyo insensitive na 
mga panukala ng INNOHEP- na aktibidad at, samakatuwid, ay hindi angkop para sa pagsubaybay.

Interaksyon sa droga:Dahil sa mas mataas na panganib ng pagdurugo, ang INNOHEP- ay dapat gamitin nang may pag-
iingat sa mga pasyenteng tumatanggap ng oral anticoagulants, platelet inhibitors (hal., salicylates, dipyridamole, 
sulfinpyrazone, dextran, NSAIDs kabilang ang ketorolac tromethamine, ticlopidine, at clopidogrel), at thrombolytics. 
Kung mahalaga ang sabay-sabay na pangangasiwa, pinapayuhan ang malapit na klinikal at laboratoryo na 
pagsubaybay sa mga pasyenteng ito (tingnan angPAG-Iingat, Mga Pagsusuri sa Laboratory).

Mga Pakikipag-ugnayan sa Laboratory Test

Pagtaas ng Serum Transaminases:Ang asymptomatic reversible na pagtaas ng aspartate (AST [SGOT]) at 
alanine (ALT [SGPT]) na mga antas ng aminotransferase ay naganap sa mga pasyente sa panahon ng 
paggamot sa INNOHEP- (tingnan angMASAMANG REAKSIYON, Pagtaas ng Serum



Aminotransferases).Ang mga katulad na pagtaas sa mga antas ng transaminase ay naobserbahan din sa mga 
pasyente at mga boluntaryo na ginagamot ng heparin at iba pang mga low molecular weight na heparin.

Dahil ang mga pagpapasiya ng aminotransferase ay mahalaga sa differential diagnosis ng myocardial 
infarction, sakit sa atay, at pulmonary emboli, ang mga pagtaas na maaaring sanhi ng mga gamot tulad ng 
INNOHEP- ay dapat bigyang-kahulugan nang may pag-iingat.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility:Walang pangmatagalang pag-aaral sa mga 
hayop ang isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic ng tinzaparin sodium.

Ang tinzaparin sodium ay hindi nagpakita ng potensyal na genotoxic sa isangsa vitrobacterial cell 
mutation assay (AMES test),sa vitroChinese hamster ovary cell forward gene mutation test,sa vitro human 
lymphocyte chromosomal aberration assay, atsa vivomouse micronucleus assay. Ang Tinzaparin sodium 
sa SC na mga dosis hanggang 1800 IU/kg/araw sa mga daga (mga 2 beses ang maximum na 
inirerekomendang dosis ng tao batay sa lugar ng ibabaw ng katawan) ay natagpuang walang epekto sa 
fertility at reproductive performance.

Pagbubuntis
Pagbubuntis:Kategorya B:
Ang lahat ng pagbubuntis ay may background na panganib ng mga depekto sa kapanganakan, pagkawala, o iba pang masamang 

resulta anuman ang pagkakalantad sa droga. Ang buod ng panganib sa pangsanggol sa ibaba ay naglalarawan ng potensyal ng 

INNOHEP- na pataasin ang panganib ng mga abnormalidad sa pag-unlad kaysa sa panganib sa background.

Buod ng Panganib sa Pangsanggol

Ang INNOHEP- ay hindi hinuhulaan na tataas ang panganib ng mga abnormalidad sa pag-unlad. Ang 
INNOHEP- ay hindi tumatawid sa inunan, batay sa mga pag-aaral ng tao at hayop, at hindi 
nagpapakita ng katibayan ng teratogenic effect o fetotoxicity.

Mga Pagsasaalang-alang sa Klinikal

Ang pagbubuntis lamang ay nagbibigay ng mas mataas na panganib para sa thromboembolism na mas mataas pa para sa mga 

babaeng may dati nang sakit na thromboembolic, ilang partikular na mataas na panganib na kondisyon ng pagbubuntis, at isang 

kasaysayan ng mga komplikasyon sa nakaraang pagbubuntis.

Ang lahat ng mga pasyente na tumatanggap ng anticoagulants tulad ng tinzaparin, kabilang ang mga buntis na 
kababaihan, ay nasa panganib ng pagdurugo. Ang mga buntis na kababaihan na tumatanggap ng tinzaparin ay dapat na 
maingat na subaybayan para sa ebidensya ng pagdurugo o labis na anticoagulation. Maaaring mangyari ang pagdurugo sa 
anumang lugar at maaaring humantong sa pagkamatay ng ina at/o fetus. Dapat ipaalam sa mga buntis na kababaihan ang 
potensyal na panganib sa fetus at sa ina kung ang tinzaparin ay ibinibigay sa panahon ng pagbubuntis. Ang pagsasaalang-
alang para sa paggamit ng isang mas maikling kumikilos na ahente ay dapat na partikular na matugunan habang lumalapit 
ang paghahatid.

Data
Data ng Tao - Limampu't apat na babaeng buntis o nagpaplanong magbuntis na may mga kundisyong 
nangangailangan ng anticoagulation ay nakatanggap ng INNOHEP- sa isang open-label, prospective, pag-aaral 
sa paghahanap ng dosis ng pagbubuntis. (TingnanKlinikal na Pharmacology,Mga Espesyal na Populasyon,
Pagbubuntis.)Ang mga pasyente ay nakatanggap ng 50 hanggang 175 IU/kg/araw, na ang dosing ay nagsisimula 
nang maaga bago ang paglilihi o huli sa 32 linggong pagbubuntis. Ang tagal ng pagkakalantad ay mula 3 
hanggang 463 araw (median 159 araw). Mula sa 55 na pagbubuntis, mayroong



50 live births, 3 first trimester miscarriages, at 2 intrauterine deaths sa 17 at 30 na 
linggo. Humigit-kumulang 6% ng mga pagbubuntis ay kumplikado ng fetal distress.

Humigit-kumulang 10% ng mga buntis na babaeng tumatanggap ng INNOHEP- nakaranas ng 
makabuluhang pagdurugo sa ari. Ang isang sanhi at epekto na relasyon para sa mga obserbasyon sa 
itaas ay hindi naitatag.

Data ng Hayop - Ang mga pag-aaral ng teratogenicity ay isinagawa sa mga daga sa mga dosis ng SC hanggang 
sa 1800 IU/kg/araw (mga 2 beses ang maximum na inirerekumendang dosis ng tao batay sa lugar ng ibabaw ng 
katawan) at sa mga kuneho sa mga dosis ng SC hanggang sa 1900 IU/kg/araw (mga 4 na beses ang maximum 
na inirerekumendang dosis ng tao batay sa lugar ng ibabaw ng katawan) at walang nakitang ebidensya ng 
kapansanan sa fertility o pinsala sa fetus dahil sa tinzaparin sodium. Gayunpaman, walang sapat at 
kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay 
hindi palaging hinuhulaan ang tugon ng tao, ang gamot na ito ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis 
lamang kung malinaw na kinakailangan. INNOHEP- hindi tumatawid sa inunan.

Ang mga kaso ng "Gasping Syndrome" ay naganap sa napaaga na mga sanggol kapag ang malaking halaga ng 
benzyl alcohol ay naibigay (99 - 404 mg/kg/araw). Ang 2 mL vial ng INNOHEP ay naglalaman ng 20 mg ng benzyl 
alcohol (10 mg ng benzyl alcohol kada mL) (tingnan angMGA BABALA, Miscellaneous).Kung ang INNOHEP- ay 
ginagamit sa panahon ng pagbubuntis, o kung ang pasyente ay nabuntis habang umiinom ng gamot na ito, 
dapat ipaalam sa pasyente ang mga potensyal na panganib sa fetus.

Mga nanay na nagpapasuso:Sa mga pag-aaral kung saan ang tinzaparin sodium ay ibinibigay sa ilalim ng balat 
sa mga lactating na daga, napakababang antas ng tinzaparin sodium ay natagpuan sa gatas ng ina. Hindi alam 
kung ang tinzaparin sodium ay excreted sa gatas ng tao. Dahil maraming gamot ang nailalabas sa gatas ng tao, 
dapat na mag-ingat kapag ang INNOHEP- ay ibinibigay sa mga babaeng nagpapasuso.

Paggamit ng Pediatric:Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng tinzaparin sodium sa mga pediatric na pasyente ay 
hindi pa naitatag.

Paggamit ng Geriatric:Ang INNOHEP® ay maaaring tumaas ang panganib ng kamatayan, kumpara sa UFH, kapag 
ibinibigay sa mga matatandang pasyente na may kakulangan sa bato (tingnan angMGA BABALAat MGA PAG-IINGAT).

Sa mga klinikal na pag-aaral para sa paggamot ng DVT na inilarawan saKLINIKAL NA PAG-AARAL seksyon, 58% ng 
mga pasyente ay 65 o mas matanda at 29% ay 75 at higit pa. Sa mga pag-aaral na ito, walang makabuluhang 
pangkalahatang pagkakaiba sa kaligtasan o pagiging epektibo ang naobserbahan sa pagitan ng mga paksang ito at 
mas batang mga paksa.

MGA MASAMANG REAKSIYON

Dumudugo : Ang pagdurugo ay ang pinakakaraniwang masamang pangyayari na nauugnay sa INNOHEP-(tinzaparin 
sodium injection); gayunpaman, mababa ang insidente ng major bleeding. Sa mga klinikal na pagsubok, ang kahulugan 
ng pangunahing pagdurugo ay kasama ang pagdurugo na sinamahan ng ≥2 gramo/dL na pagbaba ng hemoglobin, na 
nangangailangan ng pagsasalin ng 2 o higit pang mga yunit ng mga produkto ng dugo, o



pagdurugo na intracranial, retroperitoneal, o sa isang pangunahing prosthetic joint. Ang data ay 
ibinigay sa Talahanayan 4.

Talahanayan 4

Pangunahing Kaganapan sa Pagdurugo1sa Paggamot ng Acute Deep Vein Thrombosis May o 
Walang Pulmonary Embolism

Indikasyon Grupo ng Paggamot1

Paggamot ng Acute DVT
May PE o Wala

INNOHEP-
N=519

%

Heparin
N=524

%
Pangunahing Kaganapan sa Pagdurugo2 0.83 2.73

1INNOHEP- 175 IU/kg isang beses araw-araw SC. Unfractionated heparin initial IV bolus na 5,000 IU
na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng IV na nababagay sa isang aPTT na 1.5 hanggang 2.5 o paunang IV bolus na 50 

IU/kg na sinusundan ng tuloy-tuloy na pagbubuhos ng IV na nababagay sa isang aPTT na 2.0 hanggang 3.0. Sa lahat ng mga 

grupo, nagpatuloy ang paggamot sa humigit-kumulang 6 hanggang 8 araw, at lahat ng mga pasyente ay nakatanggap ng oral 

anticoagulant na paggamot na nagsisimula sa unang 2 hanggang 3 araw.

Pagdurugo na sinamahan ng ≥2 gram/dL na pagbaba ng hemoglobin, na nangangailangan ng pagsasalin ng 2 o 
higit pang mga yunit ng mga produkto ng dugo, o pagdurugo na intracranial, retroperitoneal, o sa isang 
malaking prosthetic joint.
Ang 95% CI sa pagkakaiba sa mga pangunahing rate ng kaganapan sa pagdurugo (1.9%) ay 0.33%, 3.47%.

2

3

Ang nakamamatay o hindi nakamamatay na pagdurugo mula sa anumang tissue o organ ay maaaring mangyari. Ang 
mga palatandaan, sintomas, at kalubhaan ay mag-iiba ayon sa lokasyon at antas o lawak ng pagdurugo. Maaaring 
magpakita ang mga komplikasyon ng hemorrhagic bilang, ngunit hindi limitado sa, paralisis; paresthesia; sakit ng ulo, 
dibdib, tiyan, kasukasuan, kalamnan o iba pang pananakit; pagkahilo; igsi ng paghinga, mahirap paghinga o paglunok; 
pamamaga; kahinaan; hypotension, shock, o coma. Samakatuwid, ang posibilidad ng pagdurugo ay dapat isaalang-
alang sa pagsusuri ng kondisyon ng sinumang anticoagulated na pasyente na may mga reklamo na hindi 
nagpapahiwatig ng isang malinaw na diagnosis (tingnan ang MGA BABALA, Pagdurugo).

Thrombocytopenia : Sa mga klinikal na pag-aaral ang thrombocytopenia ay nakilala sa 1% ng mga pasyente na 
ginagamot sa INNOHEP-. Malubhang thrombocytopenia (bilang ng platelet <50,000/mm3) ay naganap sa 0.13% 
(tingnanMGA BABALA, Thrombocytopenia).

Pagtaas ng Serum Aminotransferases : Asymptomatic na pagtaas ng aspartate (AST [SGOT]) at/o alanine (ALT 
[SGPT]) na mga antas ng aminotransferase na higit sa 3 beses sa itaas na limitasyon ng normal ng hanay ng 
sanggunian ng laboratoryo ay naiulat sa hanggang 8.8% at 13% para sa AST at ALT, ayon sa pagkakabanggit, 
ng mga pasyenteng tumatanggap ng tinzaparin sodium para sa paggamot ng DVT. Ang mga katulad na 
pagtaas sa mga antas ng aminotransferase ay naobserbahan din sa mga pasyente at malulusog na boluntaryo 
na ginagamot ng heparin at iba pang mga low molecular weight na heparin. Ang ganitong mga elevation ay 
nababaligtad at bihirang nauugnay sa pagtaas ng bilirubin (tingnanPAG-Iingat, Mga Pagsusuri sa Laboratory).

Mga Lokal na Reaksyon : Ang banayad na lokal na pangangati, pananakit, hematoma, at ecchymosis ay maaaring kasunod ng 

SC injection ng INNOHEP-. Ang hematoma sa lugar ng pag-injection ay naiulat sa humigit-kumulang 16% ng mga pasyente na 

ginagamot sa INNOHEP-.



Hypersensitivity : Ang mga reaksiyong anaphylactic/anaphylactoid ay maaaring mangyari kaugnay ng 
paggamit ng INNOHEP (tingnanMGA KONTRAINDIKASYONatMGA BABALA).

Masamang Pangyayari : Ang mga masamang kaganapan na may INNOHEP- o heparin ay iniulat sa dalas ng ≥1% sa mga klinikal 
na pagsubok sa mga pasyente na sumasailalim sa paggamot para sa proximal DVT na mayroon o walang PE, ay ibinibigay sa 
Talahanayan 5.

Talahanayan 5

Mga Masamang Pangyayari na Nagaganap sa≥1% sa Paggamot ng Acute Deep Vein Thrombosis 
May o Walang Pulmonary Embolism Studies

Grupo ng Paggamot1

INNOHEP-
N=519
n (%)

Heparin
N=524
n (%)

Masamang Pangyayari

Impeksyon sa Urinary Tract 19 (3.7%) 18 (3.4%)
Paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin 12 (2.3%) 12 (2.3%)
Pananakit ng dibdib 12 (2.3%) 8 (1.5%)
Epistaxis 10 (1.9%) 7 (1.3%)
Sakit ng ulo 9 (1.7%) 9 (1.7%)
Pagduduwal 9 (1.7%) 10 (1.9%)
Pagdurugo NOS 8 (1.5%) 23 (4.4%)
Sakit sa likod 8 (1.5%) 2 (0.4%)
Lagnat 8 (1.5%) 11 (2.1%)
Sakit 8 (1.5%) 7 (1.3%)
Pagtitibi 7 (1.3%) 9 (1.7%)
Rash 6 (1.2%) 8 (1.5%)
Dyspnea 6 (1.2%) 9 (1.7%)
Pagsusuka 5 (1.0%) 8 (1.5%)
Hematuria 5 (1.0%) 6 (1.1%)
Sakit sa tiyan 4 (0.8%) 6 (1.1%)
Pagtatae 3 (0.6%) 7 (1.3%)
Anemia 0 7 (1.3%)

NOS = hindi tinukoy kung hindi man
1 INNOHEP- 175 IU/kg isang beses araw-araw SC. Unfractionated heparin initial IV bolus na 5,000 IU

na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng IV na nababagay sa isang aPTT na 1.5 hanggang 2.5 o paunang IV bolus na 50 

IU/kg na sinusundan ng tuloy-tuloy na pagbubuhos ng IV na nababagay sa isang aPTT na 2.0 hanggang 3.0. Sa lahat ng mga 

grupo, nagpatuloy ang paggamot sa humigit-kumulang 6 hanggang 8 araw, at lahat ng mga pasyente ay nakatanggap ng oral 

anticoagulant na paggamot na nagsisimula sa unang 2 hanggang 3 araw.

Iba pang Masamang Pangyayari sa Nakumpleto o Patuloy na Mga Pagsubok : Iba pang masamang kaganapan na iniulat sa 
dalas ng≥1% sa 4,000 pasyente na nakatanggap ng INNOHEP- sa nakumpleto o patuloy na mga klinikal na pagsubok ay 
nakalista ayon sa sistema ng katawan:

Katawan sa Kabuuan:iniksyon site hematoma, reaksyon unclassified.



Mga Karamdaman sa Cardiovascular, Pangkalahatan:hypotension, hypertension. 

Mga Karamdaman sa Central at Peripheral Nervous System:pagkahilo. 

Mga Karamdaman sa Gastrointestinal System:utot, gastrointestinal disorder (hindi kung hindi man  
tinukoy), dyspepsia. 

Mga Karamdaman sa Bilis ng Puso at Rhythm:tachycardia. 

Myo, Endo, Pericardial at Valve Disorder:angina pectoris. 

Mga Karamdaman sa Platelet, Pagdurugo at Clotting:hematoma, thrombocytopenia. 

Mga Karamdaman sa Saykayatriko:hindi pagkakatulog, pagkalito. 

Mga Karamdaman sa Red Blood Cell:anemya. 

Mga Karamdaman sa Mekanismo ng Paglaban:may kapansanan sa pagpapagaling, impeksyon. 

Mga Karamdaman sa Sistema ng Paghinga:pulmonya, sakit sa paghinga. 

Mga Karamdaman sa Balat at Appendage:pantal erythematous, pruritus, bullous eruption, balat  
kaguluhan. 

Mga Karamdaman sa Urinary System:pagpapanatili ng ihi, dysuria. 

Mga Karamdaman sa Vascular (Extracardiac):thrombophlebitis malalim, thrombophlebitis binti malalim. 

Ang mga malubhang salungat na kaganapan na iniulat sa mga klinikal na pagsubok o mula sa karanasan sa post-marketing ay  

kasama sa Talahanayan 6 at 7, ayon sa pagkakabanggit: 



Talahanayan 6

Malubhang Masasamang Pangyayari na Kaugnay ng INNOHEP- sa Mga Klinikal na Pagsubok

Kategorya Malubhang Masamang Pangyayari

May kaugnayan sa pagdurugo Pagdurugo ng anorectal
Pagdurugo ng tserebral/intrakranial 
Epistaxis
Gastrointestinal hemorrhage 
Hemarthrosis
Hematemesis
Hematuria
Hemopericardium
Pagdurugo NOS
Dumudugo ang lugar ng 

iniksyon Melena

Purpura
Retroperitoneal/intra-abdominal bleeding 
Pagdurugo ng puki
Sugat hematoma

Dysfunction ng organ Angina pectoris
Arrhythmia ng puso
Dependent edema
Myocardial infarction/coronary thrombosis 
Thromboembolism

Pangsanggol/neonatal Congenital anomalya
Kamatayan ng pangsanggol

Pangsanggol na pagkabalisa

Cutaneous Bulous na pagsabog
Erythematous na pantal
Maculopapular na pantal
Necrosis ng balat

Hematologic Granulocytopenia
Thrombocytopenia

Mga reaksiyong alerdyi Allergy reaksyon
Reaksyon sa lugar ng iniksyon Cellulitis
Neoplastic Neoplasm



Talahanayan 7

Iba Pang Malubhang Masamang Pangyayari na Kaugnay ng INNOHEP- mula sa PostMarketing 
Surveillance

Kategorya Malubhang Masamang Pangyayari

Dysfunction ng organ Cholestatic hepatitis
Pagtaas sa hepatic enzymes 
Peripheral ischemia
Priapismo

May kaugnayan sa pagdurugo Hematoma
Hemoptysis
Pagdurugo ng mata
Pagdurugo sa tumbong

Mga reaksyon sa balat Epidermal necrolysis
Ischemic necrosis
Urticaria ng Stevens-Johnson 
syndrome

Hematologic Agranulocytosis
Pancytopenia
Thrombocythemia

Mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon abscess
Necrosis

Mga reaksiyong alerdyi Allergic purpura
Angioedema

Pangsanggol/neonatal Cutis aplasia ng anit 
Neonatal hypotonia

Heneral Talamak na reaksyon ng lagnat

Patuloy na Pagsubaybay sa Kaligtasan : Kapag ginamit ang neuraxial anesthesia (epidural/spinal anesthesia) o spinal 
puncture, ang mga pasyenteng na-anticoagulated o naka-iskedyul na anticoagulated na may mababang molecular 
weight na heparin o heparinoid para maiwasan ang mga komplikasyon ng thromboembolic ay nasa panganib na 
magkaroon ng epidural o spinal hematoma na maaaring magresulta sa mahabang panahon. -term o permanenteng 
paralisis (tingnannaka-box na BABALA).

Ang spinal epidural hematoma na may kaugnayan sa neuraxial anesthesia o spinal puncture 
sa INNOHEP® ay naiulat.

Ang spinal epidural hematoma na may INNOHEP- na ibinibigay sa isang therapeutic dose ay naiulat sa 
hindi bababa sa isang pasyente na hindi nakatanggap ng neuraxial anesthesia o spinal puncture.



OVERDOSAGE

Sintomas/Paggamot:Ang hindi sinasadyang labis na dosis ng INNOHEP- (tinzaparin sodium injection) ay maaaring humantong 
sa mga komplikasyon sa pagdurugo (tingnan angMGA BABALA, Pagdurugo).Ang pagdurugo ng ilong, dugo sa ihi o dumi ay 
maaaring mapansin bilang mga unang senyales ng pagdurugo. Ang madaling pasa o petechial hemorrhages ay maaaring 
mauna sa lantad na pagdurugo. Sa kaso ng menor de edad na pagdurugo, ang pasyente ay dapat na subaybayan para sa mga 
palatandaan ng mas matinding pagdurugo.

Sa mga pasyenteng kilalang nakatanggap ng labis na dosis ng tinzaparin sodium sa mga klinikal na pagsubok, na 
tinukoy bilang isa o higit pang mga dosis na>200 IU/kg para sa paggamot ng DVT o>100 IU/kg para sa pag-iwas sa 
DVT, humigit-kumulang 16% ang nakaranas ng komplikasyon sa pagdurugo. .

Sa mga kusang ulat ng posibleng overdosing sa tinzaparin sodium, humigit-kumulang 81% ay sinamahan ng 
pagdurugo, kadalasang hematoma. Karamihan sa mga pasyente na may mga komplikasyon sa pagdurugo 
habang tumatanggap ng INNOHEP- ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng pagtigil sa INNOHEP-, paglalagay 
ng presyon sa site, kung maaari, at pagpapalit ng dami at hemostatic na elemento ng dugo (hal., mga pulang 
selula ng dugo, sariwang frozen na plasma, mga platelet) kung kinakailangan. Kung sakaling ito ay hindi 
epektibo, ang protamine sulfate ay maaaring ibigay.

Sa mga kaso ng malubhang pagdurugo o malaking labis na dosis, ang protamine sulfate (1% na solusyon) ay maaaring 
ibigay sa pamamagitan ng mabagal na IV infusion sa isang dosis na 1 mg protamine para sa bawat 100 anti-Xa IU ng 
INNOHEP- na ibinigay. Ang pangalawang pagbubuhos ng 0.5 mg protamine sulfate bawat 100 anti-Xa IU ng INNOHEP- 
ay maaaring ibigay kung ang aPTT ay sinusukat 2 hanggang 4 na oras pagkatapos ng unang pagbubuhos ay 
nananatiling matagal. Kahit na may karagdagang dosis ng protamine, ang aPTT ay maaaring manatiling mas matagal 
kaysa sa karaniwang makikita pagkatapos ng pangangasiwa ng protamine upang baligtarin ang unfractionated 
heparin. Ang protamine ay hindi ganap na neutralisahin ang tinzaparin sodium anti-Xa aktibidad (maximum tungkol sa 
60%).

Ang partikular na pangangalaga ay dapat gawin upang maiwasan ang labis na dosis ng protamine sulfate. Ang 
pangangasiwa ng protamine sulfate ay maaaring magdulot ng matinding hypotensive at anaphylactoid reactions. 
Dahil ang mga nakamamatay na reaksyon ay naiulat na may protamine sulfate, dapat itong ibigay lamang kapag ang 
mga pasilidad ng resuscitation ay madaling magagamit. Para sa karagdagang impormasyon kumonsulta sa pag-label 
ng Protamine Sulfate Injection, USP, mga produkto.

Ang mga solong SC na dosis ng tinzaparin sodium sa 22,000 at 7,700 IU/kg (mga 10 at 7 beses ang maximum na 
inirerekomendang dosis ng tao, ayon sa pagkakabanggit, batay sa lugar ng ibabaw ng katawan) ay nakamamatay sa 
mga daga at daga, ayon sa pagkakabanggit. Kasama sa mga sintomas ng talamak na toxicity ang pagbuo ng 
hematoma at pagdurugo sa lugar ng iniksyon, anemia, pagbaba ng aktibidad ng motor, hindi matatag na lakad, 
piloerection, at ptosis.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Ang lahat ng mga pasyente ay dapat suriin para sa mga karamdaman sa pagdurugo bago ibigay ang INNOHEP-. Dahil ang mga 
parameter ng coagulation ay hindi angkop para sa pagsubaybay sa aktibidad ng INNOHEP-, ang regular na pagsubaybay sa 
mga parameter ng coagulation ay hindi kinakailangan (tingnan angPAG-Iingat, Mga Pagsusuri sa Laboratory).



Dosis ng Pang-adulto

Ang inirerekumendang dosis ng INNOHEP- para sa paggamot ng DVT na may o walang PE ay 175 anti-Xa IU/kg ng timbang 
ng katawan, na pinangangasiwaan ng SC isang beses araw-araw nang hindi bababa sa 6 na araw at hanggang ang pasyente 
ay sapat na anticoagulated na may warfarin (INR na hindi bababa sa 2.0 para sa dalawang magkasunod na araw). Ang 
warfarin sodium therapy ay dapat simulan kung naaangkop (karaniwan ay sa loob ng 1-3 araw ng INNOHEP- initiation). Ang 
pagbubuntis ay may kaunti o walang impluwensya sa mga pharmacokinetics ng INNOHEP- at walang pagsasaayos ng dosing 
ang kailangan para sa pagbubuntis.

Dahil ang INNOHEP- ay maaaring theoretically makaapekto sa PT/INR, ang mga pasyenteng tumatanggap ng parehong 
INNOHEP- at warfarin ay dapat magkaroon ng dugo para sa PT/INR determination na iguguhit bago ang susunod na naka-
iskedyul na dosis ng INNOHEP-.

Ang talahanayan 8 ay nagbibigay ng INNOHEP- dosis para sa paggamot ng DVT na mayroon o walang PE. Kinakailangang 
kalkulahin ang naaangkop na INNOHEP- dosis para sa mga timbang ng pasyente na hindi ipinapakita sa Talahanayan 8.

Ang isang naaangkop na naka-calibrate na syringe ay dapat gamitin upang matiyak ang pag-withdraw ng 
tamang dami ng gamot mula sa INNOHEP- vials.



Talahanayan 8

INNOHEP- Weightbased Dosing para sa Paggamot ng Deep Vein Thrombosis na May o 
Walang Symptomatic Pulmonary Embolism

Paggamot sa DVT

175 IU/kg SC Minsan Araw-araw
20,000 IU bawat mL

Katawan ng Pasyente

Bigat sa
Mga libra

Katawan ng Pasyente

Bigat sa
Mga kiloDosis

(IU)
Halaga

(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

Upang kalkulahin ang volume (mL) ng isang INNOHEP- 175 anti-Xa IU bawat kg SC na dosis para sa 
paggamot ng deep vein thrombosis:

Timbang ng pasyente (kg) X 0.00875 mL/kg = volume na ibibigay (mL) subcutaneously

Pangangasiwa

Ang INNOHEP- ay isang malinaw, walang kulay hanggang bahagyang dilaw na solusyon, at tulad ng iba pang mga 
produkto ng parenteral na gamot ay dapat suriin nang biswal para sa particulate matter at pagkawalan ng kulay bago 
ibigay.

Ang INNOHEP- ay pinangangasiwaan ng SC injection. Hindi ito dapat ibigay sa pamamagitan ng intramuscular o 
intravenous injection.



Pamamaraan ng Subcutaneous Injection:Ang mga pasyente ay dapat na nakahiga (nakahiga) o nakaupo at 
INNOHEP- pinangangasiwaan ng malalim na SC injection. Ang pangangasiwa ay dapat na kahalili sa pagitan ng 
kaliwa at kanang anterolateral at kaliwa at kanang posterolateral na dingding ng tiyan. Ang lugar ng iniksyon ay 
dapat na iba-iba araw-araw. Ang buong haba ng karayom   ay dapat ipasok sa isang fold ng balat na hawak sa 
pagitan ng hinlalaki at hintuturo; ang balat fold ay dapat na gaganapin sa buong iniksyon. Upang mabawasan 
ang pasa, huwag kuskusin ang lugar ng iniksyon pagkatapos makumpleto ang iniksyon.

PAANO ISUPPLIED

Ang INNOHEP- ay makukuha sa maraming dosis na 2 mL vial sa mga sumusunod na pakete:

Kahon ng 1 2 mL vial (20,000 anti-Xa IU bawat mL) 
NDC 59572-342-08 

Kahon ng 10 2 mL vial (20,000 anti-Xa IU bawat mL) 
NDC 59572-342-53 

Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinahihintulutan ang mga iskursiyon sa 15°-30°C (59°-86°F) [Tingnan ang USP Controlled 
Room Temperature].

Iwasang maabot ng mga bata.

GINAWA PARA SA:
Celgene Corporation
Summit, NJ 07901

GINAWA NI:
LEO Pharmaceutical Products 
DK-2750 Ballerup, Denmark

Ang Innohep- ay isang rehistradong trademark ng LEO Pharmaceutical Products.
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