
ardeparină
Nume generic:ardeparină (sunt duh PEH rin) 

Nume de marcă:Normiflo

Clasa de medicamente:Heparine

Ce este ardeparina?
Ardeparina a fost retrasă de pe piața americană în martie 2000.

Ardeparina este un anticoagulant (diluant de sânge). Ardeparina previne formarea cheagurilor de sânge.

Ardeparina este utilizată pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge după o intervenție chirurgicală de înlocuire a genunchiului.

Ardeparina poate fi utilizată și în alte scopuri decât cele enumerate în acest ghid de medicamente.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre 
ardeparină?

Ardeparina a fost retrasă de pe piața americană în martie 2000.

Există riscul de sângerare în spațiul spinal sau epidural, care poate duce la paralizie, atunci când ardeparina este 

utilizată împreună cu rahianestezia sau epidurala sau puncția rahidiană. Acest risc poate fi crescut prin utilizarea 

cateterelor epidurale permanente sau prin utilizarea concomitentă a medicamentelor care afectează coagularea 

sângelui.

Nu injectați acest medicament intramuscular (în mușchi) sau intravenos (în venă).

Nu luați aspirină, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin și altele), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen (Aleve, 

Naprosyn, Anaprox și altele), indometacin (Indocin) sau orice alt anti-steroid nesteroidian. medicamente inflamatorii fără 

a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră. Aceste medicamente pot duce la sângerare atunci când sunt luate cu 

ardeparină. Întrebați farmacistul sau medicul dumneavoastră înainte de a lua orice medicament pe bază de rețetă sau 

fără prescripție medicală.

Cine nu ar trebui să utilizeze ardeparină?

Nu utilizați acest medicament dacă aveți

aveți un nivel foarte scăzut de trombocite în sânge,

aveți sângerare activă necontrolată,

aveți alergie la produsele din carne de porc sau

nu se pot efectua teste de sânge precise înainte și în timpul administrării.

https://www.drugs.com/mtm/ardeparin.html 1/5

TITLE - ARDEPARIN / NORMIFLO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : Drugs.com

https://www.drugs.com/drug-class/heparins.html
www.911globalmeds.com/buy-ardeparin-normiflo-online
https://www.drugs.com/mtm/ardeparin.html


19.04.22, ora 10:07 Utilizări, efecte secundare și avertismente ale ardeparinei - Drugs.com

Înainte de a utiliza ardeparină, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți

aveți endocardită bacteriană,

aveți hipertensiune arterială care nu este controlată,

trebuie să aveți o intervenție chirurgicală sau o altă procedură invazivă,

aveți hemofilie sau altă afecțiune a sângelui,

ai ulcer la stomac,

aveți probleme cu ochii din cauza diabetului zaharat sau a tensiunii arteriale crescute,

aveți boală hepatică sau

au boală de rinichi.

Este posibil să nu puteți utiliza ardeparină sau este posibil să aveți nevoie de o ajustare a dozei sau de o 

monitorizare specială în timpul terapiei dacă aveți oricare dintre condițiile enumerate mai sus.

Ardeparina (Normiflo) este în categoria C de sarcină a FDA. Aceasta înseamnă că nu se știe dacă ardeparina va 

dăuna copilului nenăscut. Nu utilizați ardeparină fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă 

sunteți gravidă.

De asemenea, nu se știe dacă ardeparina trece în laptele matern. Nu utilizați acest medicament fără a 

discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă alăptați un copil.

Cum ar trebui să folosesc ardeparina?

Utilizați ardeparină exact așa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni, adresați-vă 

medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului să vi le explice.

Ardeparina trebuie utilizată ca injecție subcutanată (sub piele).

Nu injectați acest medicament intramuscular (într-un mușchi) sau intravenos (într-o venă).

Medicul sau asistenta vă vor oferi instrucțiuni detaliate despre cum să vă injectați ardeparină. Poate fi injectat 

în grăsimea stomacului (evitați buricul); brațele exterioare, superioare; sau coapsele exterioare. Urmați 

instrucțiunile medicului dumneavoastră.

Stați sau întindeți-vă înainte de a primi o injecție. Ridicați un pliu de piele și introduceți acul complet în pliu la 

un unghi de 45 până la 90 de grade. Înainte de a injecta medicamentul, trageți puțin pistonul înapoi pentru a 

vă asigura că sângele nu este atras înapoi în seringă. Acest lucru va asigura că acul nu se află într-o venă sau 

arteră. Continuați să ciupați pielea până când injecția este completă. Pentru a reduce vânătăile, nu frecați 

zona după injectarea medicamentului.

Nu utilizați niciun medicament care este decolorat sau care conține particule.
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Nu încetați să utilizați acest medicament fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Păstrați ardeparina la temperatura camerei departe de umiditate și căldură.

Ce se întâmplă dacă omit o doză?
Utilizați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza pe care ați omis-o și utilizați numai următoarea doză programată în mod regulat. Nu utilizați o doză dublă din 

acest medicament.

Anunțați medicul dumneavoastră dacă omiteți o doză de ardeparină.

Ce se întâmplă dacă fac supradozaj?

Solicitați asistență medicală de urgență.

Simptomele unui supradozaj includ sângerare neobișnuită de la răni sau locuri de injectare; sângerări nazale; 

scaune negre, sângeroase sau gudronate; sânge în urină; și vânătăi sau sângerări ușoare.

Ce ar trebui să evit când folosesc ardeparină?

Nu luați aspirină, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin și altele), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen (Aleve, 

Naprosyn, Anaprox și altele), indometacin (Indocin) sau orice alt anti-steroid nesteroidian. medicamente inflamatorii fără 

a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră. Aceste medicamente pot duce la sângerare atunci când sunt luate cu 

ardeparină. Întrebați farmacistul sau medicul dumneavoastră înainte de a lua orice medicament pe bază de rețetă sau 

fără prescripție medicală.

Efecte secundare ale ardeparinei

Dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse grave, nu mai utilizați ardeparină și solicitați asistență 

medicală de urgență sau sunați imediat medicului dumneavoastră:

o reacție alergică (dificultate la respirație; închiderea gâtului; umflarea buzelor, limbii sau feței; 

sau urticarie);

orice sângerare prelungită sau inexplicabilă;

durere, căldură sau roșeață la un braț sau picior sau dificultăți de respirație, care ar putea indica un cheag de 

sânge; sau

ulcerație la locul injectării.

Alte reacții adverse mai puțin grave pot fi mai probabil să apară. Continuați să utilizați ardeparină și anunțați 

medicul dacă aveți probleme

durere ușoară, roșeață sau căldură la locul injectării;

erupție cutanată sau mâncărime;

febră; sau
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greaţă.

Pot apărea și alte efecte secundare decât cele enumerate aici. Discutați cu medicul dumneavoastră despre orice efect secundar 

care pare neobișnuit sau care este deosebit de deranjant.

Efecte secundare ale ardeparinei (mai multe detalii)

Ce alte medicamente vor afecta ardeparina?

Există riscul de sângerare în spațiul spinal sau epidural, care poate duce la paralizie, atunci când ardeparina este 

utilizată împreună cu rahianestezia sau epidurala sau puncția rahidiană. Acest risc poate fi crescut prin utilizarea 

cateterelor epidurale permanente sau prin utilizarea concomitentă a medicamentelor care afectează coagularea 

sângelui.

Nu luați ardeparină cu oricare dintre următoarele medicamente fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră:

acid acetilsalicilic,

ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin și alții), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen 
(Aleve, Naprosyn, Anaprox și altele), indometacin (Indocin), diclofenac (Cataflam, Voltaren), 
etodolac (Lodine) , fenoprofen (Nalfon), flurbiprofen (Ansaid), ketorolac (Toradol), nabumetonă 
(Relafen), oxaprozin (Daypro), piroxicam (Feldene), sulindac (Clinoril), tolmetină (Tolectin) sau 
orice alt medicament antiinflamator nesteroidian;

warfarină (Coumadin);

aspirină și dipiridamol (Aggrenox);

ticlopidină (Ticlid) sau clopidogrel (Plavix); sau

dipiridamol (Persantine).

Medicamentele enumerate mai sus pot crește efectele ardeparinei, care ar putea deveni periculoase. Este posibil 

să nu puteți lua ardeparină sau este posibil să aveți nevoie de o ajustare a dozei sau de o monitorizare specială 

în timpul tratamentului dacă luați oricare dintre medicamentele enumerate mai sus.

Alte medicamente decât cele enumerate aici pot interacționa și cu ardeparina. Discutați cu medicul dumneavoastră și cu 

farmacistul înainte de a utiliza orice medicament pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală.

Interacțiuni medicamentoase cu ardeparină (mai multe detalii)

Informatii suplimentare

Farmacistul dumneavoastră are informații suplimentare despre ardeparină scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății pe 

care le puteți citi.

Cum arată medicamentul meu?
Ardeparina a fost retrasă de pe piața americană în martie 2000.
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Amintiți-vă, păstrați acest medicament și toate celelalte medicamente la îndemâna copiilor, nu împărtășiți niciodată 

medicamentele cu alte persoane și utilizați acest medicament numai pentru indicația prescrisă.

Consultați întotdeauna furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a vă asigura că informațiile afișate pe această pagină se aplică 

circumstanțelor dumneavoastră personale.
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