
أردبارين

العالمة اسم  )رين

نورميفلوالتجارية:

؟ardeparinهو ما

2000.مارس في األمريكية السوق من  Ardeparinسحب تم

Ardeparinيمنع . )الدمأرق (للتخثر مضاد هو  Ardeparinدموية جلطات .تكوين

الركبة.استبدال جراحة بعد الدم جلطات تكوين لمنع  Ardeparinيستخدم

هذا.الدواء دليل في المذكورة غير أخرى ألغراض  Ardeparinاستخدام أيضاً يمكن

؟ardeparinعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

2000.مارس في األمريكية السوق من  Ardeparinسحب تم

استخدام عند بالشلل ، اإلصابة إلى يؤدي قد مما الجافية ، فوق أو الشوكية المنطقة في نزيف حدوث خطر هناك

ardeparin  استخدام طريق عن الخطر هذا يزداد قد الفقري. العمود ثقب أو الجافية فوق أو النخاعي التخدير مع

الدم.تخثر على تؤثر التي األدوية استخدام من ذلك يصاحب ما أو الجافية فوق القسطرة

.)الوريدفي (الوريد في أو  )العضالتفي (العضل في الدواء هذا تحقن ال

)Orudis ، KT Orudis ، (Oruvailكيتوبروفين  ، )وغيرهانوبرين ، أدفيل ، موترين ، (اإليبوبروفين األسبرين ، تتناول ال
دواء آخر. ستيرويدي غير مضاد أي أو  ، )إندوسين(إندوميثاسين  ، )وغيرهاأنابروكس ، نابروسين ، أليف ، (نابروكسين  ،

الصيدلي اسأل . ardeparinمع تناولها عند نزيف حدوث إلى األدوية هذه تؤدي قد طبيبك. مع التحدث دون التهابات

طبية.وصفة بدون دواء أو طبية وصفة أي تناول قبل الطبيب أو

؟ardeparinيستخدم أن يجب ال من

كنتإذا الدواء هذا تستخدم ال

دمك ،في الدموية الصفائح من جداً منخفض مستوى لديك

منضبط ،غير نشط نزيف لديك

أوالخنزير ، لحم منتجات من حساسية لديك

الجرعات.وأثناء قبل دقيق دم فحص إجراء يمكن ال
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كنتإذا طبيبك أخبر  ، ardeparinاستخدام قبل

الجرثومي ،الشغاف التهاب لديك

عليه ،السيطرة يمكن ال الدم ضغط في ارتفاع لديك

آخر ،جراحي إجراء أو جراحية عملية إجراء إلى بحاجة

آخر ،دم اضطراب أو بالهيموفيليا مصاب

المعدةفي قرحة لديك

الدم ،ضغط ارتفاع أو السكري مرض بسبب العين في مشاكل لديك

أوالكبد ، في مرض لديك

الكلى.في مرض لديك

كان إذا العالج أثناء خاصة مراقبة أو الجرعة تعديل إلى تحتاج قد أو  ، ardeparinاستخدام من تتمكن ال قد

أعاله.المذكورة الشروط من أي لديك

الغذاء إدارة من  ardeparinتستخدمي ال الجنين. سيؤذي  ardeparinحامال كنت إذا طبيبك مع التحدث .دون

 )Ardeparin )Normifloالحملفئة في  Cكان إذا ما المعروف غير من أنه يعني وهذا والدواء ،

مع التحدث دون الدواء هذا تستخدم ال الثدي. حليب في يمر  ardeparinكان إذا ما المعروف غير من أنه كما

طبيعية.رضاعة طفلك ترضعين كنت إذا طبيبك

؟ardeparinاستخدام يمكنني كيف

ممرضتك أو طبيبك من فاطلب التوجيهات ، هذه تفهم لم إذا الطبيب. لتوجيهات وفقاً تماماً  ardeparinاستخدم

لك.يشرحها أن الصيدلي أو

.)الجلدتحت (الجلد تحت كحقنة  Ardeparinاستخدام يجب

.)الوريدفي (الوريد في أو  )العضالتفي (العضلي الحقن طريق عن الدواء هذا تحقن ال

دهون في حقنها يمكن . ardeparinعقار حقن كيفية حول مفصلة تعليمات ممرضتك أو طبيبك سيعطيك

طبيبك.تعليمات اتبع الخارجيين. الفخذين أو الخارجي الذراعين . )السرةتجنب (المعدة

حقن قبل درجة. 90 إلى 45 بزاوية الطية في بالكامل اإلبرة وأدخل الجلد ثنية ارفع الحقن. تلقي قبل استلق أو اجلس

في ليست اإلبرة أن ذلك سيضمن المحقنة. إلى أخرى مرة الدم سحب عدم من للتأكد قليال ًالمكبس اسحب الدواء ،

الدواء.حقن بعد المنطقة تفرك ال الكدمات ، لتقليل الحقن. يكتمل حتى الجلد قرص في استمر الشريان. أو الوريد

فيه.جزيئات على يحتوي أو لونه تغير دواء أي تستخدم ال
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طبيبك.مع التحدث دون الدواء هذا استخدام عن تتوقف ال

والحرارة.الرطوبة عن بعيدا الغرفة حرارة درجة في  ardeparinتخزين

جرعة؟فاتني إذا يحدث ماذا

فاتتك التي الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكر. الفائتةحالما الجرعة استخدام

الدواء.هذا من مضاعفة جرعة تستخدم ال بانتظام. المجدولة التالية الجرعة فقط واستخدم

.ardeparinمن جرعة نسيت إذا طبيبك أخبر

زائدة؟جرعة تناولت إذا يحدث ماذا

الطارئة.الطبية العناية اطلب

أو دموي أو أسود براز األنف. في نزيف الحقن ؛ مواقع أو الجروح من عادي غير نزيفاً الزائدة الجرعة أعراض تشمل

نزيف.أو كدمات حدوث وسهولة البول. في دم تيري ؛

؟ardeparinاستخدام أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما

)Orudis ، KT Orudis ، (Oruvailكيتوبروفين  ، )وغيرهانوبرين ، أدفيل ، موترين ، (اإليبوبروفين األسبرين ، تتناول ال
دواء آخر. ستيرويدي غير مضاد أي أو  ، )إندوسين(إندوميثاسين  ، )وغيرهاأنابروكس ، نابروسين ، أليف ، (نابروكسين  ،

الصيدلي اسأل . ardeparinمع تناولها عند نزيف حدوث إلى األدوية هذه تؤدي قد طبيبك. مع التحدث دون التهابات

طبية.وصفة بدون دواء أو طبية وصفة أي تناول قبل الطبيب أو

لألردبارينالجانبية اآلثار

الطبية العناية واطلب  ، ardeparinاستخدام عن فتوقف التالية ، الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا

الفور:على بطبيبك اتصل أو الطارئة

 ؛)النحلخاليا أو وجهك ، أو لسانك أو شفتيك تورم حلقك ، إغالق التنفس ، في صعوبة (تحسسي فعل رد

مفسر ؛غير أو مطول نزيف أي

أودموية ؛ جلطة وجود إلى يشير قد مما التنفس ، في صعوبة أو الساق أو الذراع في احمرار أو دفء أو ألم

الحقن.موقع في تقرح

واجهتإذا طبيبك وأخبر  ardeparinاستخدام في استمر خطورة. أقل أخرى جانبية آثار تحدث أن المرجح من يكون قد

الحقن ؛موقع في دفء أو احمرار أو خفيف ألم

حكةأو جلدي طفح

أوحمُى؛
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غثيان.

مزعجاً يكون أو عادي غير يبدو جانبي أثر أي عن طبيبك إلى تحدث هنا. المذكورة تلك غير جانبية آثار أيضاً تحدث قد

خاص.بشكل

)التفاصيلمن مزيد (لألردبارين الجانبية اآلثار

؟ardeparinعلى ستؤثر التي األخرى األدوية هي ما

استخدام عند بالشلل ، اإلصابة إلى يؤدي قد مما الجافية ، فوق أو الشوكية المنطقة في نزيف حدوث خطر هناك

ardeparin  استخدام طريق عن الخطر هذا يزداد قد الفقري. العمود ثقب أو الجافية فوق أو النخاعي التخدير مع

الدم.تخثر على تؤثر التي األدوية استخدام من ذلك يصاحب ما أو الجافية فوق القسطرة

طبيبك:مع التحدث دون التالية األدوية من أي مع  ardeparinتأخذ ال

أسبرين،

(نابروكسين  ، )Orudis ، KT Orudis ، (Oruvailكيتوبروفين  ، )وغيرهانوبرين ، أدفيل ، موترين ، (إيبوبروفين
(إيتودوالك  ، )فولتارينكاتافالم ، (ديكلوفيناك  ، )إندوسين(إندوميثاسين  ، )وغيرهاأنابروكس ، نابروسين ، أليف ،
 ، )ريالفين(نابوميتون  ، )تورادول(كيتوروالك  ، )أنسايد(فلوربيبروفين  ، )نالفون(فينوبروفين  ، )لودين

آخر دواء أي أو  ، )توليكتين(تولميتين  ، )كلينوريل(سولينداك  ، )فيلدين(بيروكسيكام  ، )دايبرو(أوكسابروزين

لاللتهابات.مضاد

 ؛)الكومادين(الوارفارين

 ؛)أجرينوكس(وديبيريدامول األسبرين

أو ؛ )بالفيكس(كلوبيدوجريل أو  )تيكليد(تيكلوبيدين

.)بيرسينتين(ديبيريدامول

عقار تناول من تتمكن ال قد خطيرة. تصبح أن يمكن والتي  ، ardeparinتأثير من تزيد قد أعاله المذكورة األدوية

ardeparin ،  المذكورة األدوية من أياً تتناول كنت إذا عالجك أثناء خاصة مراقبة أو الجرعة تعديل إلى تحتاج قد أو

أعاله.

استخدام قبل والصيدلي طبيبك إلى تحدث . ardeparinمع أيضاً هنا المذكورة تلك غير أخرى أدوية تتفاعل قد

طبية.وصفة بدون أدوية أو طبية وصفة أي

)التفاصيلمن مزيد ( Ardeparinدواء تفاعالت

المعلوماتمن مزيد

تقرأها.قد الصحيين للمهنيين مكتوبة  ardeparinحول إضافية معلومات لديه بك الخاص الصيدلي

تبدو؟بالدي الدواء ماذا

2000.مارس في األمريكية السوق من  Ardeparinسحب تم
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مع بك الخاصة األدوية تشارك وال األطفال ، متناول عن بعيداً األخرى األدوية وجميع الدواء بهذا احتفظ تذكر ،

الموصوفة.لإلشارة فقط الدواء هذا واستخدم اآلخرين ،

على تنطبق الصفحة هذه على المعروضة المعلومات أن من للتأكد دائماً بك الخاص الصحية الرعاية مقدم استشر

الشخصية.ظروفك
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