
ardeparin
Tên chung:ardeparin (là duh PEH rin) Tên 
thương hiệu:Normiflo
Nhóm thuốc:Heparin

Ardeparin là gì?
Ardeparin đã bị rút khỏi thị trường Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2000.

Ardeparin là một chất chống đông máu (làm loãng máu). Ardeparin ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông.

Ardeparin được sử dụng để ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông sau phẫu thuật thay thế đầu gối.

Ardeparin cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong hướng dẫn thuốc này.

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về ardeparin là gì?

Ardeparin đã bị rút khỏi thị trường Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2000.

Có nguy cơ chảy máu trong khoang tủy sống hoặc ngoài màng cứng, có thể dẫn đến tê liệt, khi dùng 

ardeparin cùng với gây tê tủy sống hoặc ngoài màng cứng hoặc chọc tủy sống. Nguy cơ này có thể tăng 

lên khi sử dụng ống thông ngoài màng cứng hoặc sử dụng đồng thời các loại thuốc ảnh hưởng đến quá 

trình đông máu.

Không tiêm thuốc này theo đường tiêm bắp (vào cơ) hoặc tiêm tĩnh mạch (vào tĩnh mạch).

Không dùng aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin và những loại khác), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox, và những loại khác), indomethacin (Indocin), hoặc bất kỳ thuốc kháng không 

steroid nào khác thuốc viêm mà không cần nói chuyện trước với bác sĩ của bạn. Những loại thuốc này có thể dẫn 

đến chảy máu khi dùng chung với ardeparin. Hãy hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc 

kê đơn hoặc không kê đơn nào.

Ai không nên sử dụng ardeparin?
Không sử dụng thuốc này nếu bạn

có một lượng tiểu cầu rất thấp trong máu của bạn,

chảy máu không kiểm soát được,

bị dị ứng với các sản phẩm thịt lợn, hoặc

không thể xét nghiệm máu chính xác trước và trong khi dùng thuốc.
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Trước khi sử dụng ardeparin, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn

bị viêm nội tâm mạc do vi khuẩn,

bị huyết áp cao không được kiểm soát,

cần phải phẫu thuật hoặc một thủ thuật xâm lấn khác,

mắc bệnh máu khó đông hoặc một chứng rối loạn máu khác,

bị loét dạ dày,

có vấn đề về mắt do bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao,

bị bệnh gan, hoặc

bị bệnh thận.

Bạn có thể không sử dụng được ardeparin, hoặc bạn có thể yêu cầu điều chỉnh liều lượng hoặc theo dõi đặc biệt 

trong quá trình điều trị nếu bạn có bất kỳ tình trạng nào được liệt kê ở trên.

Ardeparin (Normiflo) nằm trong danh mục thuốc dành cho thai kỳ của FDA. Điều này có nghĩa là người ta không biết 

liệu ardeparin có gây hại cho thai nhi hay không. Không sử dụng ardeparin mà không nói chuyện trước với bác sĩ nếu 

bạn đang mang thai.

Người ta cũng không biết liệu ardeparin có đi vào sữa mẹ hay không. Không sử dụng thuốc này 

mà không nói chuyện trước với bác sĩ nếu bạn đang cho con bú.

Tôi nên sử dụng ardeparin như thế nào?

Sử dụng ardeparin đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bạn không hiểu những hướng dẫn này, hãy 
hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ để giải thích cho bạn.

Ardeparin phải được sử dụng dưới dạng tiêm dưới da (dưới da).

Không tiêm thuốc này theo đường tiêm bắp (vào cơ) hoặc tiêm tĩnh mạch (vào tĩnh mạch).

Bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách tiêm ardeparin. Nó có thể được tiêm 
vào chất béo của dạ dày (tránh ở vùng rốn); bên ngoài, cánh tay trên; hoặc bên ngoài đùi. Làm 
theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ngồi hoặc nằm xuống trước khi tiêm. Nâng một nếp da và đâm kim hoàn toàn vào nếp gấp 
một góc 45 đến 90 độ. Trước khi tiêm thuốc, hãy kéo pít-tông trở lại một chút để đảm bảo rằng 
không có máu bị rút trở lại ống tiêm. Điều này sẽ đảm bảo rằng kim không nằm trong tĩnh 
mạch hoặc động mạch. Tiếp tục véo da cho đến khi tiêm xong. Để giảm bớt vết bầm tím, 
không chà xát khu vực sau khi tiêm thuốc.

Không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào bị đổi màu hoặc có các hạt trong đó.
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Đừng ngừng sử dụng thuốc này mà không nói chuyện trước với bác sĩ của bạn.

Lưu trữ ardeparin ở nhiệt độ phòng tránh ẩm và nhiệt.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?

Sử dụng liều đó ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều 
bạn đã quên và chỉ sử dụng liều kế tiếp theo lịch trình thường xuyên. Không sử dụng gấp đôi liều 
lượng của thuốc này.

Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn bỏ lỡ một liều ardeparin.

Điều gì xảy ra nếu tôi dùng quá liều?

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Các triệu chứng của quá liều bao gồm chảy máu bất thường từ vết thương hoặc vết tiêm; chảy máu 

cam; phân đen, có máu hoặc hắc ín; tiểu ra máu; và dễ bị bầm tím hoặc chảy máu.

Tôi nên tránh những gì khi sử dụng ardeparin?

Không dùng aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin và những loại khác), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox, và những loại khác), indomethacin (Indocin), hoặc bất kỳ thuốc kháng không 

steroid nào khác thuốc viêm mà không cần nói chuyện trước với bác sĩ của bạn. Những loại thuốc này có thể dẫn 

đến chảy máu khi dùng chung với ardeparin. Hãy hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc 

kê đơn hoặc không kê đơn nào.

Tác dụng phụ của Ardeparin

Nếu bạn gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau đây, hãy ngừng sử dụng ardeparin và tìm kiếm sự 

chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức:

phản ứng dị ứng (khó thở; đóng cổ họng; sưng môi, lưỡi hoặc mặt; hoặc phát ban);

bất kỳ chảy máu kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân;

đau, nóng hoặc đỏ ở cánh tay hoặc chân, hoặc khó thở, có thể là dấu hiệu của cục máu 
đông; hoặc

vết loét tại chỗ tiêm.

Các tác dụng phụ khác ít nghiêm trọng hơn có thể dễ xảy ra hơn. Tiếp tục sử dụng ardeparin và thông 

báo cho bác sĩ nếu bạn gặp

đau nhẹ, đỏ hoặc ấm tại vết tiêm;

phát ban hoặc ngứa;

sốt; hoặc
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buồn nôn.

Các tác dụng phụ khác với những tác dụng được liệt kê ở đây cũng có thể xảy ra. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về bất kỳ 

tác dụng phụ nào có vẻ bất thường hoặc đặc biệt khó chịu.

Tác dụng phụ của Ardeparin (chi tiết hơn)

Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến ardeparin?

Có nguy cơ chảy máu trong khoang tủy sống hoặc ngoài màng cứng, có thể dẫn đến tê liệt, khi dùng 

ardeparin cùng với gây tê tủy sống hoặc ngoài màng cứng hoặc chọc tủy sống. Nguy cơ này có thể tăng 

lên khi sử dụng ống thông ngoài màng cứng hoặc sử dụng đồng thời các loại thuốc ảnh hưởng đến quá 

trình đông máu.

Không dùng ardeparin với bất kỳ loại thuốc nào sau đây mà không nói chuyện trước với bác sĩ của bạn:

aspirin,

ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin và những loại khác), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox và những loại khác), indomethacin (Indocin), diclofenac 

(Cataflam, Voltaren), etodolac (Lodine) , fenoprofen (Nalfon), flurbiprofen (Ansaid), ketorolac 

(Toradol), nabumetone (Relafen), oxaprozin (Daypro), piroxicam (Feldene), sulindac (Clinoril), 

tolmetin (Tolectin), hoặc bất kỳ loại thuốc chống viêm không steroid nào khác;

warfarin (Coumadin);

aspirin và dipyridamole (Aggrenox);

ticlopidine (Ticlid) hoặc clopidogrel (Plavix); hoặc

dipyridamole (Persantine).

Các loại thuốc được liệt kê ở trên có thể làm tăng tác dụng của ardeparin, điều này có thể trở nên nguy hiểm. 

Bạn có thể không dùng được ardeparin, hoặc bạn có thể yêu cầu điều chỉnh liều lượng hoặc theo dõi đặc biệt 

trong quá trình điều trị nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê ở trên.

Các loại thuốc khác với những loại được liệt kê ở đây cũng có thể tương tác với ardeparin. Nói chuyện với bác sĩ và 

dược sĩ của bạn trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn nào.

Tương tác thuốc Ardeparin (chi tiết hơn)

Thêm thông tin
Dược sĩ của bạn có thông tin bổ sung về ardeparin được viết cho các chuyên gia y tế mà 
bạn có thể đọc.

Thuốc của tôi trông như thế nào?
Ardeparin đã bị rút khỏi thị trường Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2000.

https://www.drugs.com/mtm/ardeparin.html 4/5

https://www.drugs.com/sfx/ardeparin-side-effects.html
https://www.drugs.com/drug-interactions/ardeparin.html


19/4/22, 10:07 sáng Công dụng, Tác dụng phụ & Cảnh báo của Ardeparin - Drugs.com

Hãy nhớ, để thuốc này và tất cả các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em, không bao giờ dùng chung 

thuốc của bạn với người khác và chỉ sử dụng thuốc này theo đúng chỉ định được kê đơn.

Luôn tham khảo ý kiến   nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để đảm bảo thông tin hiển thị trên trang này phù hợp 

với hoàn cảnh cá nhân của bạn.
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