
ardeparin
Generiskt namn:ardeparin (är duh PEH rin) 
Varumärke:Normiflo
Läkemedelsklass:Hepariner

Vad är ardeparin?
Ardeparin drogs tillbaka från den amerikanska marknaden i mars 2000.

Ardeparin är ett antikoagulant (blodförtunnare). Ardeparin förhindrar bildandet av blodproppar.

Ardeparin används för att förhindra bildning av blodproppar efter knäplastik.

Ardeparin kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinguide.

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om 
ardeparin?
Ardeparin drogs tillbaka från den amerikanska marknaden i mars 2000.

Det finns risk för blödning i ryggmärgs- eller epiduralutrymmet, eventuellt resulterande i förlamning, när ardeparin 

används tillsammans med spinal- eller epiduralbedövning eller spinalpunktion. Denna risk kan ökas genom 

användning av kvarvarande epiduralkatetrar eller genom samtidig användning av läkemedel som påverkar blodets 

koagulering.

Injicera inte denna medicin intramuskulärt (i muskeln) eller intravenöst (i venen).

Ta inte acetylsalicylsyra, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin och andra), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox och andra), indometacin (Indocin) eller någon annan icke-steroid anti- 

inflammatorisk medicin utan att först prata med din läkare. Dessa läkemedel kan leda till blödningar när de 

tas tillsammans med ardeparin. Fråga din apotekspersonal eller läkare innan du tar några receptbelagda 

eller receptfria läkemedel.

Vem bör inte använda ardeparin?
Använd inte denna medicin om du

har en mycket låg nivå av blodplättar i ditt blod,

har okontrollerad aktiv blödning,

har allergi mot fläskprodukter, eller

kan inte få noggranna blodprover utförda före och under dosering.
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Innan du använder ardeparin, tala om för din läkare om du

har bakteriell endokardit,

har högt blodtryck som inte kan kontrolleras,

behöva genomgå operation eller annan invasiv procedur,

har hemofili eller annan blodsjukdom,

har magsår,

har ögonproblem på grund av diabetes eller högt blodtryck,

har leversjukdom, eller

har njursjukdom.

Du kanske inte kan använda ardeparin, eller så kan du behöva en dosjustering eller särskild 

övervakning under behandlingen om du har något av tillstånden som anges ovan.

Ardeparin (Normiflo) är i FDA-graviditetskategori C. Det betyder att det inte är känt om 
ardeparin kommer att skada ett ofött barn. Använd inte ardeparin utan att först prata med din 
läkare om du är gravid.

Det är inte heller känt om ardeparin går över i bröstmjölk. Använd inte denna medicin 
utan att först prata med din läkare om du ammar ett barn.

Hur ska jag använda ardeparin?

Använd ardeparin exakt enligt din läkares anvisningar. Om du inte förstår dessa anvisningar, be din läkare, 

sjuksköterska eller apotekspersonal förklara dem för dig.

Ardeparin måste användas som en subkutan (under huden) injektion.

Injicera inte denna medicin intramuskulärt (i en muskel) eller intravenöst (i en ven).

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig detaljerade instruktioner om hur du injicerar 

ardeparin. Det kan injiceras i fettet i magen (undvik naveln); de yttre, överarmarna; eller de yttre 

låren. Följ din läkares instruktioner.

Sitt eller ligg innan du får en injektion. Lyft ett hudveck och stick in nålen helt i vecket i en 
vinkel på 45 till 90 grader. Innan du injicerar läkemedlet, dra tillbaka kolven lite för att vara 
säker på att inget blod dras tillbaka in i sprutan. Detta säkerställer att nålen inte är i en ven 
eller artär. Fortsätt att nypa huden tills injektionen är klar. För att minska blåmärken, gnugga 
inte området efter injicering av medicinen.

Använd inte något läkemedel som är missfärgat eller som innehåller partiklar.
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Sluta inte använda denna medicin utan att först prata med din läkare.

Förvara ardeparin vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa dos, 

hoppa över dosen du missade och använd endast din nästa regelbundna dos. Använd inte en dubbel dos av 

detta läkemedel.

Meddela din läkare om du missar en dos ardeparin.

Vad händer om jag överdoserar?

Sök akut läkarvård.

Symtom på en överdos inkluderar ovanlig blödning från sår eller injektionsställen; näsblod; svart, 

blodig eller tjäraktig avföring; blod i urinen; och lätta blåmärken eller blödningar.

Vad ska jag undvika när jag använder ardeparin?

Ta inte acetylsalicylsyra, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin och andra), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox och andra), indometacin (Indocin) eller någon annan icke-steroid anti- 

inflammatorisk medicin utan att först prata med din läkare. Dessa läkemedel kan leda till blödningar när de 

tas tillsammans med ardeparin. Fråga din apotekspersonal eller läkare innan du tar några receptbelagda 

eller receptfria läkemedel.

Ardeparin biverkningar
Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta använda ardeparin och sök 
akut läkarvård eller kontakta din läkare omedelbart:

en allergisk reaktion (svårigheter att andas; halsstängning; svullnad av läppar, tunga eller ansikte; eller 

nässelfeber);

någon långvarig eller oförklarlig blödning;

smärta, värme eller rodnad i en arm eller ben, eller andningssvårigheter, vilket kan tyda på en 

blodpropp; eller

sårbildning på injektionsstället.

Andra mindre allvarliga biverkningar kan vara mer benägna att uppstå. Fortsätt att använda ardeparin och meddela din 

läkare om du upplever det

mild smärta, rodnad eller värme vid injektionsstället;

utslag eller klåda;

feber; eller
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illamående.

Andra biverkningar än de som anges här kan också förekomma. Tala med din läkare om alla biverkningar 

som verkar ovanliga eller som är särskilt besvärande.

Ardeparin biverkningar (mer detaljer)

Vilka andra läkemedel påverkar ardeparin?

Det finns risk för blödning i ryggmärgs- eller epiduralutrymmet, eventuellt resulterande i förlamning, när ardeparin 

används tillsammans med spinal- eller epiduralbedövning eller spinalpunktion. Denna risk kan ökas genom 

användning av kvarvarande epiduralkatetrar eller genom samtidig användning av läkemedel som påverkar blodets 

koagulering.

Ta inte ardeparin med något av följande läkemedel utan att först prata med din läkare:

aspirin,

ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin och andra), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox och andra), indometacin (Indocin), diklofenak (Cataflam, Voltaren), 

etodolac (Lodine) , fenoprofen (Nalfon), flurbiprofen (Ansaid), ketorolac (Toradol), nabumeton 

(Relafen), oxaprozin (Daypro), piroxikam (Feldene), sulindac (Clinoril), tolmetin (Tolectin), eller 

någon annan icke-steroid antiinflammatorisk medicin;

warfarin (Coumadin);

aspirin och dipyridamol (Aggrenox);

tiklopidin (Ticlid) eller klopidogrel (Plavix); eller

dipyridamol (persantin).

Läkemedlen som anges ovan kan öka effekterna av ardeparin, vilket kan bli farligt. Du kanske 
inte kan ta ardeparin, eller så kan du behöva en dosjustering eller särskild övervakning 
under din behandling om du tar något av läkemedlen som anges ovan.

Andra droger än de som listas här kan också interagera med ardeparin. Tala med din läkare och 

apotekspersonal innan du använder några receptbelagda eller receptfria läkemedel.

Ardeparin läkemedelsinteraktioner (mer detaljer)

Vidare information
Din apotekspersonal har ytterligare information om ardeparin skriven för vårdpersonal som 
du kan läsa.

Hur ser min medicin ut?
Ardeparin drogs tillbaka från den amerikanska marknaden i mars 2000.
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Kom ihåg att förvara detta och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn, dela aldrig dina mediciner 

med andra och använd endast denna medicin för den indikation som föreskrivs.

Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på denna sida gäller dina 
personliga omständigheter.
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