
ardeparina
Nome genérico:ardeparina (são duh PEH 
rin) Marca:Normiflo
Classe de drogas:Heparinas

O que é ardeparina?
A ardeparina foi retirada do mercado norte-americano em março de 2000.

A ardeparina é um anticoagulante (afinador do sangue). A ardeparina previne a formação de coágulos sanguíneos.

A ardeparina é usada para prevenir a formação de coágulos sanguíneos após a cirurgia de substituição do joelho.

A ardeparina também pode ser usada para outros fins que não os listados neste guia de medicamentos.

Qual é a informação mais importante que devo saber sobre a 
ardeparina?
A ardeparina foi retirada do mercado norte-americano em março de 2000.

Existe o risco de sangramento no espaço raquidiano ou peridural, possivelmente resultando em paralisia, quando a 

ardeparina é usada juntamente com anestesia raquidiana ou peridural ou punção raquidiana. Esse risco pode ser 

aumentado pelo uso de cateteres peridurais de demora ou pelo uso concomitante de medicamentos que afetam a 

coagulação do sangue.

Não injete este medicamento por via intramuscular (no músculo) ou intravenosa (na veia).

Não tome aspirina, ibuprofeno (Motrin, Advil, Nuprin e outros), cetoprofeno (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxeno (Aleve, Naprosyn, Anaprox e outros), indometacina (Indocin) ou qualquer outro anti-inflamatório não 

esteroidal. medicação inflamatória sem falar primeiro com o seu médico. Estes medicamentos podem causar 

sangramento quando tomados com ardeparina. Pergunte ao seu farmacêutico ou médico antes de tomar 

qualquer prescrição ou medicamento de venda livre.

Quem não deve usar ardeparina?
Não use este medicamento se você

tem um nível muito baixo de plaquetas no sangue,

tem sangramento ativo descontrolado,

tem alergia a produtos de carne de porco, ou

não pode ter exames de sangue precisos feitos antes e durante a dosagem.
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Antes de usar ardeparina, informe o seu médico se você

tem endocardite bacteriana,

tem pressão alta que não está sendo controlada,

necessidade de cirurgia ou outro procedimento invasivo,

tem hemofilia ou outro distúrbio sanguíneo,

tem úlcera estomacal,

tem problemas oculares devido a diabetes ou pressão alta,

tem doença hepática, ou

tem doença renal.

Você pode não conseguir usar ardeparina, ou pode precisar de um ajuste de dose ou monitoramento 

especial durante a terapia se tiver alguma das condições listadas acima.

A ardeparina (Normiflo) está na categoria C de gravidez da FDA. Isso significa que não se sabe 
se a ardeparina prejudicará o feto. Não use ardeparina sem primeiro falar com seu médico se 
estiver grávida.

Também não se sabe se a ardeparina passa para o leite materno. Não use este medicamento sem 

primeiro falar com seu médico se estiver amamentando um bebê.

Como devo usar a ardeparina?
Use ardeparina exatamente como indicado pelo seu médico. Se não compreender estas instruções, peça ao 

seu médico, enfermeiro ou farmacêutico para as explicar.

A ardeparina deve ser usada como injeção subcutânea (sob a pele).

Não injete este medicamento por via intramuscular (em um músculo) ou intravenosa (em uma veia).

O seu médico ou enfermeiro dar-lhe-ão instruções detalhadas sobre como injetar ardeparina. Pode ser 

injetado na gordura do estômago (evite o umbigo); os braços externos, superiores; ou a parte externa das 

coxas. Siga as instruções do seu médico.

Sente-se ou deite-se antes de receber uma injeção. Levante uma dobra de pele e insira a agulha completamente na 

dobra em um ângulo de 45 a 90 graus. Antes de injetar o medicamento, puxe o êmbolo um pouco para trás para ter 

certeza de que nenhum sangue é puxado de volta para a seringa. Isso garantirá que a agulha não esteja em uma veia ou 

artéria. Continue a beliscar a pele até que a injeção esteja completa. Para diminuir os hematomas, não esfregue a área 

após injetar o medicamento.

Não use nenhum medicamento que esteja descolorido ou que contenha partículas.

https://www.drugs.com/mtm/ardeparin.html 2/5



19/04/22, 10h07 Usos, efeitos colaterais e advertências da ardeparina - Drugs.com

Não pare de usar este medicamento sem primeiro falar com seu médico.

Armazene a ardeparina à temperatura ambiente, longe da umidade e do calor.

O que acontece se eu perder uma dose?

Use a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 

dose que você esqueceu e use apenas a próxima dose programada regularmente. Não utilize uma dose 

dupla dessa medicação.

Informe o seu médico se você perder uma dose de ardeparina.

O que acontece se eu overdose?

Procure atendimento médico de emergência.

Os sintomas de superdosagem incluem sangramento incomum de feridas ou locais de injeção; hemorragias nasais; fezes 

pretas, sanguinolentas ou alcatroadas; sangue na urina; e hematomas ou sangramentos fáceis.

O que devo evitar ao usar ardeparina?
Não tome aspirina, ibuprofeno (Motrin, Advil, Nuprin e outros), cetoprofeno (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxeno (Aleve, Naprosyn, Anaprox e outros), indometacina (Indocin) ou qualquer outro anti-inflamatório não 

esteroidal. medicação inflamatória sem falar primeiro com o seu médico. Estes medicamentos podem causar 

sangramento quando tomados com ardeparina. Pergunte ao seu farmacêutico ou médico antes de tomar 

qualquer prescrição ou medicamento de venda livre.

Efeitos colaterais da ardeparina

Se você tiver algum dos seguintes efeitos colaterais graves, pare de usar ardeparina e procure 

atendimento médico de emergência ou ligue para seu médico imediatamente:

uma reação alérgica (dificuldade em respirar; fechamento da garganta; inchaço dos lábios, língua ou rosto; 

ou urticária);

qualquer sangramento prolongado ou inexplicável;

dor, calor ou vermelhidão em um braço ou perna, ou dificuldade em respirar, o que pode indicar um coágulo 

sanguíneo; ou

ulceração no local da injeção.

Outros efeitos colaterais menos graves podem ser mais prováveis   de ocorrer. Continue a usar ardeparina e 

notifique seu médico se sentir

dor leve, vermelhidão ou calor no local da injeção;

erupção cutânea ou coceira;

febre; ou

https://www.drugs.com/mtm/ardeparin.html 3/5



19/04/22, 10h07 Usos, efeitos colaterais e advertências da ardeparina - Drugs.com

náusea.

Outros efeitos colaterais além dos listados aqui também podem ocorrer. Converse com seu médico sobre qualquer efeito 

colateral que pareça incomum ou que seja especialmente incômodo.

Efeitos colaterais da ardeparina (mais detalhes)

Que outras drogas afetarão a ardeparina?

Existe o risco de sangramento no espaço raquidiano ou peridural, possivelmente resultando em paralisia, quando a 

ardeparina é usada juntamente com anestesia raquidiana ou peridural ou punção raquidiana. Esse risco pode ser 

aumentado pelo uso de cateteres peridurais de demora ou pelo uso concomitante de medicamentos que afetam a 

coagulação do sangue.

Não tome ardeparina com nenhum dos seguintes medicamentos sem primeiro falar com o seu médico:

aspirina,

ibuprofeno (Motrin, Advil, Nuprin e outros), cetoprofeno (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxeno 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox e outros), indometacina (Indocin), diclofenaco (Cataflam, Voltaren), 

etodolac (Lodine) , fenoprofeno (Nalfon), flurbiprofeno (Ansaid), cetorolaco (Toradol), nabumetona 

(Relafen), oxaprozina (Daypro), piroxicam (Feldene), sulindac (Clinoril), tolmetina (Tolectin) ou 

qualquer outro medicamento anti-inflamatório não esteróide;

varfarina (Coumadin);

aspirina e dipiridamol (Aggrenox);

ticlopidina (Ticlid) ou clopidogrel (Plavix); ou

dipiridamol (Persantine).

Os medicamentos listados acima podem aumentar os efeitos da ardeparina, o que pode se tornar perigoso. 

Você pode não conseguir tomar ardeparina, ou pode precisar de um ajuste de dose ou monitoramento especial 

durante o tratamento se estiver tomando algum dos medicamentos listados acima.

Drogas diferentes das listadas aqui também podem interagir com a ardeparina. Converse com seu médico e 

farmacêutico antes de usar qualquer prescrição ou medicamentos de venda livre.

Interações medicamentosas de Ardeparina (mais detalhes)

Outras informações

Seu farmacêutico tem informações adicionais sobre a ardeparina escritas para profissionais de saúde que 

você pode ler.

Como minha medicação se parece?
A ardeparina foi retirada do mercado norte-americano em março de 2000.
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Lembre-se, mantenha este e todos os outros medicamentos fora do alcance das crianças, nunca compartilhe seus 

medicamentos com outras pessoas e use este medicamento apenas para a indicação prescrita.

Sempre consulte seu médico para garantir que as informações exibidas nesta página se apliquem às 
suas circunstâncias pessoais.
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