
ארדפארין
:מותג שם )ריןPEH duh  הם( ארדפרין:גנרי שם

נורמיפלו

הפרינים:סמים שיעור

?ארדפארין זה מה
2000. במרץ האמריקאי מהשוק הוצא ארדפארין

Ardeparin) דם מדלל( קרישה נוגד הואArdeparin . דם קרישי של היווצרות מונע.

Ardeparin ברך החלפת ניתוח לאחר דם קרישי היווצרות למניעת משמש.

.זה תרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות גם-Ardeparin ב להשתמש ניתן

?ארדפרין על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו

2000. במרץ האמריקאי מהשוק הוצא ארדפארין

 שימוש נעשה כאשר, לשיתוק לגרום שעלול, האפידורלי או השדרה עמוד בחלל לדימום סיכון קיים
 על מוגבר להיות עשוי זה סיכון. השדרה בעמוד ניקור או אפידורלית או ספינלית הרדמה עם יחד בארדפארין

.הדם קרישת על המשפיעות בתרופות מקביל שימוש ידי על או אפידורליים בצנתרים שימוש ידי

).לווריד( לווריד או) לשריר( לשריר זו תרופה להזריק אין

Orudis), (KT, Orudis, Oruvail  קטופרופן), ואחרים נופרין, אדוויל, מוטרין( איבופרופן, אספירין ליטול אין
 תרופות. אחר אנטי-סטרואידי כל או(Indocin),  אינדומתצין), ואחרים(Aleve, Naprosyn, Anaprox  נפרוקסן
 עם יחד נלקחות כאשר לדימום להוביל עלולות אלו תרופות. שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי דלקתיות
.מרשם ללא תרופה או מרשם כל נטילת לפני שלך הרופא או הרוקח את שאל. ארדפרין

?בארדפרין להשתמש אסור למי
אתה אם זו בתרופה תשתמש אל

,בדם דם טסיות של מאוד נמוכה רמה לך יש

,מבוקר בלתי פעיל דימום יש

או, חזיר למוצרי אלרגיה יש

.המינון ובמהלך לפני מדויקת דם בדיקת לבצע ניתן לא
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אתה אם שלך לרופא ספר-ardeparin, ב השימוש לפני

,חיידקי אנדוקרדיטיס יש

,בשליטה שאינו גבוה דם לחץ יש

,אחר פולשני הליך או ניתוח לעבור צריך

,אחרת דם הפרעת או המופיליה יש

,קיבה כיב יש

,גבוה דם לחץ או סוכרת עקב עיניים בעיות יש

או, כבד מחלת יש

.כליות מחלת יש

 במהלך מיוחד ניטור או מינון התאמת לדרוש עשוי שאתה או-ardeparin, ב להשתמש תוכל שלא ייתכן
.לעיל המפורטים מהמצבים אחד לך יש אם הטיפול

 יפגע ארדפרין אם ידוע שלא היא המשמעות-FDA. ה שלC  הריון בקטגוריית נמצא) נורמיפלו( ארדפרין
.בהריון את אם שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי-ardeparin ב תשתמש אל. נולד שטרם בתינוק

 שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי זו בתרופה תשתמש אל. אם לחלב עובר ארדפרין אם גם ידוע לא
.תינוק מניקה אתה אם

-ardeparin?ב להשתמש עלי כיצד
, מהרופא בקש, הללו ההנחיות את מבין אינך אם. שלך הרופא הנחיות לפי בדיוק-ardeparin ב השתמש
.אותם לך להסביר שלך הרוקח או האחות

).לעור מתחת( עורית תת כהזרקה-Ardeparin ב להשתמש יש

).לווריד( לווריד או) לשריר( לשריר זו תרופה להזריק אין

( הקיבה של לשומן להזריק ניתן. ארדפרין להזריק כיצד מפורטות הנחיות לך יתנו שלך האחות או הרופא
.שלך הרופא הוראות אחר עקוב. החיצוניות הירכיים את או; העליונות, החיצוניות הזרועות); מהטבור הימנע

90  עד45  של בזווית הקפל לתוך לגמרי המחט את והכנס עור קפל הרם. זריקה קבלת לפני שכבו או שבו
 יבטיח זה. המזרק לתוך בחזרה דם נשאב שלא לוודא כדי הבוכנה את מעט משוך, התרופה הזרקת לפני. מעלות
 אין, חבורות להפחית כדי. ההזרקה להשלמת עד העור את לצבוט המשך. בעורק או בווריד נמצאת לא שהמחט
.התרופה הזרקת לאחר האזור את לשפשף

.חלקיקים בה שיש או דהויה שהיא תרופה בכל להשתמש אין
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.שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי זו בתרופה להשתמש תפסיק אל

.וחום מלחות הרחק החדר בטמפרטורתardeparin  את אחסן

?מנה אפספס אם קורה מה
 המנה על דלג, שלך הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זוכר שאתה ברגע שנשכחה במנה השתמש
.זו תרופה של כפול במינון להשתמש אין. קבוע באופן שתוזמנה הבאה במנה רק והשתמש שהחמצת

.ארדפרין של למנה מתגעגע אתה אם שלך לרופא הודע

?יתר מנת אני אם קורה מה
.חירום רפואי לטיפול פנה

 מדממת, שחורה צואה; מהאף דימומים; הזרקה מאתרי או מפצעים חריג דימום כוללים יתר מנת של תסמינים
.דימום או קלות וחבלות; בשתן דם; זפתית או

?בארדפרין השימוש בזמן להימנע עלי ממה
Orudis), (KT, Orudis, Oruvail  קטופרופן), ואחרים נופרין, אדוויל, מוטרין( איבופרופן, אספירין ליטול אין

 תרופות. אחר אנטי-סטרואידי כל או(Indocin),  אינדומתצין), ואחרים(Aleve, Naprosyn, Anaprox  נפרוקסן
 עם יחד נלקחות כאשר לדימום להוביל עלולות אלו תרופות. שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי דלקתיות
.מרשם ללא תרופה או מרשם כל נטילת לפני שלך הרופא או הרוקח את שאל. ארדפרין

ארדפארין של לוואי תופעות

 לטיפול ופנה, בארדפרין להשתמש הפסק, הבאות החמורות הלוואי מתופעות אחת חווה אתה אם
:מיד לרופא התקשר או חירום רפואי

);כוורות או; הפנים או הלשון, השפתיים של נפיחות; הגרון סגירת; נשימה קשיי( אלרגית תגובה

;מוסבר בלתי או ממושך דימום כל

אֹו; דם קריש על להעיד העלולים, נשימה קשיי או, ברגל או בזרוע אדמומיות או חום, כאב

.ההזרקה במקום כיב

   והודיע-ardeparin ב להשתמש המשך. יותר גבוהה בסבירות להופיע עשויות אחרות חמורות פחות לוואי תופעות
חווה אתה אם שלך לרופא

;ההזרקה במקום חום או אדמומיות, קל כאב

;גירוד או פריחה

אֹו; חום
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.בחילה

 לוואי תופעת כל על שלך הרופא עם שוחח. כן גם להופיע עשויות כאן המפורטות מאלו אחרות לוואי תופעות
.במיוחד מטרידה או חריגה שנראית

)נוספים פרטים( ארדפרין של לוואי תופעות

?ארדפרין על ישפיעו אחרות תרופות אילו
 שימוש נעשה כאשר, לשיתוק לגרום שעלול, האפידורלי או השדרה עמוד בחלל לדימום סיכון קיים

 על מוגבר להיות עשוי זה סיכון. השדרה בעמוד ניקור או אפידורלית או ספינלית הרדמה עם יחד בארדפארין
.הדם קרישת על המשפיעות בתרופות מקביל שימוש ידי על או אפידורליים בצנתרים שימוש ידי

:שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי הבאות מהתרופות אחת כל עם ארדפארין ליטול אין

,ַאסּפִירִין

 נפרוקסןOrudis), (KT, Orudis, Oruvail  קטופרופן), ואחרים נופרין, אדוויל, מוטרין( איבופרופן
Aleve, Naprosyn, Anaprox)אינדומתצין), ואחרים  ,(Indocin)דיקלופנק 

,etodolac )Lodine( , fenoprofen )Nalfon(, flurbiprofen )Ansaid(, ketorolac )Toradol(, nabumetone )Relafen(, oxaprozin )Daypro(, piroxicam )Feldene(, sulindac )Clinoril(, tolmetin )Tolectin( ,(Cataflam, Voltaren)
;אחרת סטרואידית לא דלקת נוגדת תרופה כל או

);קומדין( וורפרין

(Aggrenox); ודיפירידמול אספירין

 )Ticlid( ticlopidineאו ;)clopidogrel )Plavix אֹו

).פרסנטין( דיפירידמול

 שלא ייתכן. למסוכן להפוך שעלול, ארדפרין של ההשפעות את להגביר עשויות לעיל המפורטות התרופות
 אתה אם שלך הטיפול במהלך מיוחד ניטור או מינון התאמת לדרוש עשוי שאתה או, ארדפארין ליטול תוכל
.לעיל המפורטות מהתרופות אחת נוטל

 והרוקח הרופא עם שוחח. ארדפרין עם אינטראקציה לקיים עשויות כאן המפורטות מאלו אחרות תרופות
.מרשם ללא או מרשם בתרופות השימוש לפני שלך

)נוספים פרטים( ארדפארין תרופות בין אינטראקציות

נוסף מידע

 תוכל שאותו, הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתב ארדפארין על נוסף מידע יש שלך לרוקח
.לקרוא

?שלי התרופה נראית איך
2000. במרץ האמריקאי מהשוק הוצא ארדפארין
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אחרים עם שלך התרופות את תשתף אל לעולם, התרופות שאר וכל זה ילדים של ידם מהישג הרחק, זכור

.שנרשמה ההתוויה עבור רק זו בתרופה והשתמש,

.שלך האישיות הנסיבות על חל זה בדף המוצג שהמידע לוודא כדי שלך הבריאות שירותי ספק עם תמיד התייעץ
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