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İlaç sınıfı:heparinler

ardeparin nedir?
Ardeparin 2000 yılının Mart ayında ABD pazarından çekildi.

Ardeparin bir antikoagülandır (kan sulandırıcı). Ardeparin kan pıhtılarının oluşumunu engeller.

Ardeparin, diz protezi ameliyatı sonrası kan pıhtısı oluşumunu önlemek için kullanılır.

Ardeparin, bu ilaç kılavuzunda listelenenlerin dışındaki amaçlar için de kullanılabilir.

Ardeparin hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?

Ardeparin 2000 yılının Mart ayında ABD pazarından çekildi.

Ardeparin spinal veya epidural anestezi veya spinal ponksiyon ile birlikte kullanıldığında, spinal 
veya epidural boşlukta muhtemelen felçle sonuçlanacak kanama riski vardır. Bu risk, kalıcı 
epidural kateterlerin kullanımı veya kanın pıhtılaşmasını etkileyen ilaçların eşzamanlı kullanımı ile 
artabilir.

Bu ilacı kas içine (kas içine) veya damar içine (damar içine) enjekte etmeyin.

Aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin ve diğerleri), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 
naproksen (Aleve, Naprosyn, Anaprox ve diğerleri), indometasin (Indocin) veya başka herhangi bir 
nonsteroid anti- İlk önce doktorunuzla konuşmadan inflamatuar ilaç. Bu ilaçlar ardeparin ile birlikte 
alındığında kanamaya neden olabilir. Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç almadan önce 
eczacınıza veya doktorunuza danışın.

Ardeparini kimler kullanmamalıdır?

varsa bu ilacı kullanmayınız.

kanınızda çok düşük düzeyde trombosit varsa,

kontrolsüz aktif kanama var,

domuz ürünlerine alerjiniz varsa veya

dozlama öncesinde ve sırasında doğru kan testi yaptırılamaz.
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Ardeparin kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

bakteriyel endokardit var,

Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa,

ameliyat veya başka bir invaziv prosedür geçirme ihtiyacı,

hemofili veya başka bir kan hastalığınız varsa,

mide ülseri var,

şeker hastalığı veya yüksek tansiyon nedeniyle göz problemleriniz varsa,

karaciğer hastalığınız varsa veya

böbrek hastalığı var.

Yukarıda listelenen durumlardan herhangi birine sahipseniz, ardeparin kullanamayabilirsiniz 
veya tedavi sırasında doz ayarlaması veya özel izleme gerekebilir.

Ardeparin (Normiflo), FDA gebelik kategorisi C'dedir. Bu, ardeparinin doğmamış bir bebeğe zarar 
verip vermeyeceğinin bilinmediği anlamına gelir. Hamileyseniz, önce doktorunuzla konuşmadan 
ardeparin kullanmayın.

Ardeparinin anne sütüne geçip geçmediği de bilinmemektedir. Bir bebeği 
emziriyorsanız, bu ilacı önce doktorunuzla konuşmadan kullanmayın.

Ardeparini nasıl kullanmalıyım?

Ardeparini tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Bu talimatları anlamadıysanız, doktorunuzdan, 

hemşirenizden veya eczacınızdan size açıklamasını isteyin.

Ardeparin deri altı (deri altı) enjeksiyon olarak kullanılmalıdır.

Bu ilacı kas içine (kas içine) veya damar içine (damar içine) enjekte etmeyin.

Doktorunuz veya hemşireniz, ardeparinin nasıl enjekte edileceği konusunda size ayrıntılı talimatlar 

verecektir. Mide yağına enjekte edilebilir (göbek deliğinden kaçının); dış, üst kollar; veya dış uyluklar. 

Doktorunuzun talimatlarını izleyin.

Bir enjeksiyon almadan önce oturun veya uzanın. Bir deri kıvrımını kaldırın ve iğneyi 45 ila 90 derecelik 

bir açıyla kıvrımın içine tamamen sokun. İlacı enjekte etmeden önce, şırıngaya geri kan çekilmediğinden 

emin olmak için pistonu biraz geri çekin. Bu, iğnenin damar veya atardamarda olmamasını 

sağlayacaktır. Enjeksiyon tamamlanana kadar cildi sıkıştırmaya devam edin. Morluğu azaltmak için ilacı 

enjekte ettikten sonra bölgeyi ovalamayın.

Rengi atmış veya içinde partikül bulunan ilaçları kullanmayınız.
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İlk önce doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmayı bırakmayın.

Ardeparini nem ve ısıdan uzakta oda sıcaklığında saklayın.

Bir dozu kaçırırsam ne olur?
Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda kullanın. Ancak, bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, 
unuttuğunuz dozu atlayın ve yalnızca bir sonraki düzenli dozunuzu kullanın. Bu ilacın çift dozunu 
kullanmayın.

Bir doz ardeparin almayı unutursanız doktorunuza bildirin.

Aşırı doz alırsam ne olur?
Acil tıbbi yardım alın.

Doz aşımı belirtileri, yaralardan veya enjeksiyon bölgelerinden olağandışı kanamayı içerir; burun kanaması; 

siyah, kanlı veya katranlı dışkı; idrarda kan; ve kolay morarma veya kanama.

Ardeparin kullanırken nelerden kaçınırım?
Aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin ve diğerleri), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 
naproksen (Aleve, Naprosyn, Anaprox ve diğerleri), indometasin (Indocin) veya başka herhangi bir 
nonsteroid anti- İlk önce doktorunuzla konuşmadan inflamatuar ilaç. Bu ilaçlar ardeparin ile birlikte 
alındığında kanamaya neden olabilir. Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç almadan önce 
eczacınıza veya doktorunuza danışın.

Ardeparin yan etkileri
Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, ardeparin kullanmayı bırakın 
ve acil tıbbi yardım alın veya hemen doktorunuzu arayın:

alerjik reaksiyon (nefes almada zorluk; boğazınızın kapanması; dudaklarınızın, dilinizin veya yüzünüzün şişmesi 

veya kurdeşen);

herhangi bir uzun süreli veya açıklanamayan kanama;

bir kan pıhtısını gösterebilecek bir kol veya bacakta ağrı, sıcaklık veya kızarıklık veya nefes almada 

zorluk; veya

enjeksiyon bölgesinde ülserasyon.

Diğer daha az ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olabilir. ardeparin kullanmaya devam edin ve 

yaşarsanız doktorunuzu bilgilendirin.

enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı, kızarıklık veya sıcaklık;

döküntü veya kaşıntı;

ateş; veya
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mide bulantısı.

Burada listelenenlerin dışında yan etkiler de ortaya çıkabilir. Alışılmadık görünen veya özellikle rahatsız edici olan 

herhangi bir yan etki hakkında doktorunuzla konuşun.

Ardeparin yan etkileri (daha fazla detay)

Başka hangi ilaçlar ardeparini etkiler?
Ardeparin spinal veya epidural anestezi veya spinal ponksiyon ile birlikte kullanıldığında, spinal 
veya epidural boşlukta muhtemelen felçle sonuçlanacak kanama riski vardır. Bu risk, kalıcı 
epidural kateterlerin kullanımı veya kanın pıhtılaşmasını etkileyen ilaçların eşzamanlı kullanımı ile 
artabilir.

Önce doktorunuzla konuşmadan ardeparin'i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle birlikte almayın:

aspirin,

ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin ve diğerleri), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproksen 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox ve diğerleri), indometasin (Indocin), diklofenak (Cataflam, Voltaren), 

etodolak (Lodine) , fenoprofen (Nalfon), flurbiprofen (Ansaid), ketorolak (Toradol), nabumeton 

(Relafen), oksaprozin (Daypro), piroksikam (Feldene), sulindac (Clinoril), tolmetin (Tolectin) veya 

diğer herhangi bir nonsteroid antiinflamatuar ilaç;

varfarin (Coumadin);

aspirin ve dipiridamol (Aggrenox);

tiklopidin (Ticlid) veya klopidogrel (Plavix); veya

dipiridamol (Persantin).

Yukarıda listelenen ilaçlar, ardeparinin tehlikeli hale gelebilecek etkilerini artırabilir. Yukarıda 
listelenen ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, ardeparin alamayabilirsiniz veya tedaviniz 
sırasında bir doz ayarlaması veya özel izleme gerekebilir.

Burada listelenenlerin dışındaki ilaçlar da ardeparin ile etkileşime girebilir. Herhangi bir reçeteli 

veya reçetesiz ilaç kullanmadan önce doktorunuz ve eczacınızla konuşun.

Ardeparin ilaç etkileşimleri (daha fazla detay)

Daha fazla bilgi
Eczacınız, okuyabileceğiniz sağlık uzmanları için yazılmış ardeparin hakkında ek bilgilere 
sahiptir.

İlaçlarım neye benziyor?
Ardeparin 2000 yılının Mart ayında ABD pazarından çekildi.
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Unutmayın, bu ve diğer tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, ilaçlarınızı asla 

başkalarıyla paylaşmayın ve bu ilacı sadece size reçete edilen endikasyon için kullanın.

Bu sayfada görüntülenen bilgilerin kişisel durumunuz için geçerli olduğundan emin olmak için her 
zaman sağlık uzmanınıza danışın.
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