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อาร์เดปารินคืออะไร?
Ardeparin ถูกถอนออกจากตลาดสหรัฐในเดือนมีนาคม 2000

Ardeparin เป็นสารกันเลือดแข็ง (เลือดทินเนอร์) Ardeparin ป้องกันการก่อตัวของลิ่มเลือด

Ardeparin ใชเ้พื่อป้องกันการก่อตัวของลิ่มเลือดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

Ardeparin อาจใชเ้พื่อวัตถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ยานี้

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับอาร์เดปารินคืออะไร?

Ardeparin ถูกถอนออกจากตลาดสหรัฐในเดือนมีนาคม 2000

มีความเสี่ยงทีจ่ะมีเลือดออกในช่องไขสันหลังหรือแก้ปวด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอัมพาต เมื่อใช้ ardeparin ร่วมกับ
การระงับความรู้สึกเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือแก้ปวดหรือการเจาะกระดูกสันหลัง ความเสี่ยงนีอ้าจเพิ่มขึ้นโดยการ
ใชส้ายสวนแก้ปวดภายในหรือโดยการใช้ยาร่วมกันที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด

ห้ามฉีดยานี้เข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด)

อย่ากินแอสไพริน, ไอบูโพรเฟน (Motrin, Advil, Nuprin และอื่น ๆ ), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, 
Oruvail), naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox และอื่น ๆ ), indomethacin (Indocin) หรือสารต่อต้าน 
nonsteroidal อื่น ๆ ยาแก้อักเสบโดยไม่ต้องพูดคุยกับแพทย์ก่อน ยาเหล่านีอ้าจทําให้เลือดออกเมื่อรับประทานร่วม
กับอาร์เดปาริน สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณก่อนรับประทานยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์

ใครไม่ควรใช้อาร์เดปาริน?
อย่าใชย้านี้ถ้าคุณ

มีเกล็ดเลือดในเลือดตํ่ามาก

มีเลือดออกทีไ่ม่สามารถควบคุมได้

มีอาการแพผ้ลิตภัณฑ์หมหูรือ

ไม่สามารถทําการตรวจเลือดได้อย่างแม่นยําทั้งก่อนและระหว่างการให้ยา
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ก่อนใช้อาร์เดพาริน แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณ

มีเยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย

มีความดันโลหิตสูงทีไ่ม่สามารถควบคุมได้

จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหรือวิธีการรุกรานอื่น ๆ

มีฮีโมฟีเลียหรือโรคเลือดอื่น ๆ

มีแผลในกระเพาะอาหาร,

มีปัญหาสายตาเนื่องจากเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง

มีโรคตับหรือ

มีโรคไต

คุณอาจไม่สามารถใช้ ardeparin ได้ หรือคุณอาจต้องปรับขนาดยาหรือการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระหว่างการ
รักษา หากคุณมีเงื่อนไขใดๆ ทีร่ะบุไว้ข้างต้น

Ardeparin (Normiflo) อยู่ในหมวดการตั้งครรภข์อง FDA C ซึ่งหมายความว่าไมท่ราบว่า ardeparin จะเป็น
อันตรายต่อทารกในครรภห์รือไม่ อย่าใชอ้าร์เดปารินโดยไม่ไดป้รึกษาแพทยก์่อนหากคุณกําลังตั้งครรภ์

ยังไม่ทราบว่าอาร์เดปารินผ่านเข้าสูน่ํ้านมแม่หรือไม่ อย่าใช้ยานีโ้ดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ก่อน หากคุณให้นมลูก

ฉันควรใช้อาร์เดปารินอย่างไร?
ใชอ้าร์เดปารินตามทีแ่พทย์ของคุณกําหนด หากคุณไมเ่ข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ ให้ปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร
เพื่ออธิบายให้คุณฟัง

Ardeparin ต้องใช้ฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง)

ห้ามฉีดยานี้เข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด)

แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะใหค้ําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการฉีดอาร์เดปาริน สามารถฉีดเข้าไปในไขมัน
ของกระเพาะอาหาร (หลีกเลี่ยงพุง); ด้านนอก, ต้นแขน; หรือต้นขาด้านนอก ปฏิบัตติามคําแนะนําของแพทย์

นั่งหรือนอนราบก่อนได้รับการฉีดยา ยกผิวหนังที่พับขึ้นแล้วสอดเข็มเข้าไปจนสุดในรอยพับที่ทํามุม 45 ถึง 90 องศา 
ก่อนฉีดยา ใหด้ึงลูกสูบกลับเล็กน้อยเพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มีเลือดไหลกลับเข้าไปในกระบอกฉีดยา เพื่อให้แน่ใจว่าเข็มไม่อยูใ่น
เส้นเลือดหรือหลอดเลือดแดง บีบผิวหนังต่อไปจนกว่าการฉีดจะเสร็จสิ้น เพื่อลดรอยฟกชํ้า อย่าถูบริเวณนั้นหลังจาก
ฉีดยา

อย่าใชย้าใดๆ ที่เปลี่ยนสีหรือมอีนุภาคอยู่ในนั้น
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อย่าหยุดใช้ยานีโ้ดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ก่อน

เก็บ ardeparin ที่อุณหภูมหิ้องใหห้่างจากความชื้นและความร้อน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพลาดยา?
ใชย้าที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาทีต่้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไป และใช้เฉพาะ
ขนาดยาต่อไปที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ อย่าใชย้านี้สองครั้ง

แจ้งใหแ้พทย์ทราบ หากคุณพลาดยาอาร์เดพาริน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้ยาเกินขนาด?
ไปพบแพทย์ฉุกเฉิน.

อาการของการใชย้าเกินขนาดรวมถึงเลือดออกผิดปกตจิากบาดแผลหรือบริเวณที่ฉีด เลือดกําเดา; อุจจาระสีดํา, เลือด
หรือชักช้า; เลือดในปัสสาวะ และชํ้าหรือมีเลือดออกง่าย

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะทีใ่ช้อาร์เดปาริน
อย่ากินแอสไพริน, ไอบูโพรเฟน (Motrin, Advil, Nuprin และอื่น ๆ ), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, 
Oruvail), naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox และอื่น ๆ ), indomethacin (Indocin) หรือสารต่อต้าน 
nonsteroidal อื่น ๆ ยาแก้อักเสบโดยไม่ต้องพูดคุยกับแพทย์ก่อน ยาเหล่านีอ้าจทําให้เลือดออกเมื่อรับประทานร่วม
กับอาร์เดปาริน สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณก่อนรับประทานยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์

ผลข้างเคียงของอาร์เดปาริน
หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรงใดๆ ต่อไปนี้ ใหห้ยุดใช้อาร์เดพาริน และไปพบแพทย์ฉุกเฉินหรือโทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที:

อาการแพ้ (หายใจลําบาก ปิดคอ บวมที่ริมฝีปาก ลิ้น หรือใบหน้า หรือลมพิษ);

มีเลือดออกเป็นเวลานานหรือไม่ได้อธิบาย

ความเจ็บปวด ความอบอุ่น หรือรอยแดงที่แขนหรือขา หรือหายใจลําบาก ซึ่งอาจบ่งบอกถึงลิ่มเลือด หรือ

แผลที่บริเวณทีฉ่ีด

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงน้อยกว่าอื่น ๆ อาจมีแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้น ใชอ้าร์เดพารินต่อไปและแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการ

ปวดเล็กน้อย, แดงหรืออบอุ่นบริเวณที่ฉีด;

ผื่นหรือคัน;

ไข้; หรือ
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คลื่นไส้

ผลข้างเคียงนอกเหนือจากที่ระบุไว้ทีน่ี่อาจเกิดขึ้นไดเ้ช่นกัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงทีด่เูหมือนผิด
ปกติหรือทีน่่ารําคาญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลข้างเคียงของ Ardeparin (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ยาตัวอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่ออาร์เดพารินมีอะไรบ้าง?
มีความเสี่ยงทีจ่ะมีเลือดออกในช่องไขสันหลังหรือแก้ปวด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอัมพาต เมื่อใช้ ardeparin ร่วมกับ
การระงับความรู้สึกเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือแก้ปวดหรือการเจาะกระดูกสันหลัง ความเสี่ยงนีอ้าจเพิ่มขึ้นโดยการ
ใชส้ายสวนแก้ปวดภายในหรือโดยการใช้ยาร่วมกันที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด

ห้ามใช้ยา ardeparin ร่วมกับยาใด ๆ ต่อไปนี้โดยไม่ไดป้รึกษาแพทยก์่อน:

แอสไพริน,

ไอบูโพรเฟน (Motrin, Advil, Nuprin และอื่น ๆ), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 
naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox และอื่น ๆ ), indomethacin (Indocin), diclofenac 
(Cataflam, Voltaren), etodolac (Lodine) , fenoprofen (Nalfon), flurbiprofen (Ansaid), 
ketorolac (Toradol), nabumetone (Relafen), oxaprozin (Daypro), piroxicam (Feldene), 
sulindac (Clinoril), tolmetin (Tolectin) หรือยาต้านการอักเสบ nonsteroidal อื่น ๆ

วาร์ฟาริน (คูมาดิน);

แอสไพรินและไดไพริดาโมล (Aggrenox);

ticlopidine (Ticlid) หรือ clopidogrel (Plavix); หรือ

ไดไพริดาโมล (เพอร์แซนทีน)

ยาที่กล่าวข้างต้นอาจเพิ่มผลของอาร์เดพาริน ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ คุณอาจไม่สามารถใช้อาร์เดพารินได้ หรือคุณ
อาจต้องปรับขนาดยาหรือเฝ้าระวังเป็นพิเศษระหว่างการรักษา หากคุณใชย้าตามรายการข้างต้น

ยาอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นที่นีอ้าจมปีฏิกิริยากับอาร์เดปาริน พูดคุยกับแพทย์และเภสัชกรของคุณก่อนใช้
ยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์

ปฏิกิริยาระหว่างยา Ardeparin (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อมูลเพิ่มเติม
เภสัชกรของคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ardeparin ที่เขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทีคุ่ณอาจอ่าน

ยาของฉันมีลักษณะอย่างไร?
Ardeparin ถูกถอนออกจากตลาดสหรัฐในเดือนมีนาคม 2000
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จําไว้ว่า เก็บสิ่งนีแ้ละยาอื่น ๆ ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และใชย้านี้ตามข้อบ่งชีท้ีก่ําหนดเท่านั้น

ปรึกษาผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทีแ่สดงในหน้านีใ้ช้กับสถานการณ์ส่วนบุคคล
ของคุณ
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