
ардепарин
Общо име:ардепарин (са дух PEH rin) Име на 

марката:Нормифло

Клас лекарства:хепарини

Какво е ардепарин?

Ардепарин беше изтеглен от американския пазар през март 2000 г.

Ардепарин е антикоагулант (разредител на кръвта). Ардепарин предотвратява образуването на кръвни съсиреци.

Ардепарин се използва за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци след операция за смяна на коляното.

Ардепарин може да се използва и за цели, различни от изброените в това ръководство за лекарства.

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за 
ардепарин?

Ардепарин беше изтеглен от американския пазар през март 2000 г.

Съществува риск от кървене в гръбначното или епидуралното пространство, което може да доведе до парализа, когато 

ардепарин се използва заедно със спинална или епидурална анестезия или спинална пункция. Този риск може да се увеличи 

от използването на постоянни епидурални катетри или от едновременната употреба на лекарства, които влияят на 

съсирването на кръвта.

Не инжектирайте това лекарство интрамускулно (в мускула) или интравенозно (във вената).

Не приемайте аспирин, ибупрофен (Motrin, Advil, Nuprin и други), кетопрофен (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

напроксен (Aleve, Naprosyn, Anaprox и други), индометацин (Indocin) или други нестероидни анти- 

противовъзпалителни лекарства, без първо да говорите с Вашия лекар. Тези лекарства могат да доведат до 

кървене, когато се приемат с ардепарин. Посъветвайте се с вашия фармацевт или лекар, преди да приемете 

каквито и да е лекарства, отпускани с рецепта или без рецепта.

Кой не трябва да използва ардепарин?

Не използвайте това лекарство, ако

имате много ниско ниво на тромбоцити в кръвта си,

имат неконтролирано активно кървене,

имате алергия към продукти от свинско месо, или

не може да се направи точен кръвен тест преди и по време на дозиране.
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Преди да използвате ардепарин, уведомете Вашия лекар, ако сте

имат бактериален ендокардит,

имате високо кръвно налягане, което не се контролира,

нужда от операция или друга инвазивна процедура,

имате хемофилия или друго кръвно заболяване,

има стомашна язва,

имате проблеми с очите поради диабет или високо кръвно налягане,

имате чернодробно заболяване или

имат бъбречно заболяване.

Може да не сте в състояние да използвате ардепарин или може да се нуждаете от корекция на дозата или специално 

наблюдение по време на терапията, ако имате някое от изброените по-горе състояния.

Ардепарин (Normiflo) е в категория C за бременност на FDA. Това означава, че не е известно дали 

ардепаринът ще навреди на нероденото бебе. Не използвайте ардепарин, без първо да говорите с Вашия 

лекар, ако сте бременна.

Също така не е известно дали ардепарин преминава в кърмата. Не използвайте това 

лекарство, без първо да говорите с Вашия лекар, ако кърмите бебе.

Как да използвам ардепарин?

Използвайте ардепарин точно както е указано от Вашия лекар. Ако не разбирате тези указания, помолете Вашия 

лекар, медицинска сестра или фармацевт да Ви ги обясни.

Ардепарин трябва да се използва като подкожна (подкожна) инжекция.

Не инжектирайте това лекарство интрамускулно (в мускул) или интравенозно (във вена).

Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви дадат подробни инструкции как да инжектирате ардепарин. Може да се 

инжектира в мазнините на стомаха (избягвайте пъпа); външната, горната част на ръцете; или външните бедра. 

Следвайте инструкциите на Вашия лекар.

Седнете или легнете преди да получите инжекция. Повдигнете гънка на кожата и вкарайте иглата изцяло в 

гънката под ъгъл от 45 до 90 градуса. Преди да инжектирате лекарството, дръпнете малко буталото, за да 

сте сигурни, че няма кръв обратно в спринцовката. Това ще гарантира, че иглата не е във вена или 

артерия. Продължете да щипете кожата, докато инжекцията приключи. За да намалите синини, не търкайте 

зоната след инжектиране на лекарството.

Не използвайте лекарства, които са обезцветени или съдържат частици.
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Не спирайте да използвате това лекарство, без първо да говорите с Вашия лекар.

Съхранявайте ардепарин при стайна температура далеч от влага и топлина.

Какво ще стане, ако пропусна доза?

Използвайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, 

пропуснете дозата, която сте пропуснали, и използвайте само следващата си редовно планирана доза. Не използвайте 

двойна доза от това лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако пропуснете доза ардепарин.

Какво ще стане, ако предозирам?

Потърсете спешна медицинска помощ.

Симптомите на предозиране включват необичайно кървене от рани или места на инжектиране; кървене от носа; 

черни, кървави или катранени изпражнения; кръв в урината; и лесно натъртване или кървене.

Какво трябва да избягвам, докато използвам ардепарин?

Не приемайте аспирин, ибупрофен (Motrin, Advil, Nuprin и други), кетопрофен (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

напроксен (Aleve, Naprosyn, Anaprox и други), индометацин (Indocin) или други нестероидни анти- 

противовъзпалителни лекарства, без първо да говорите с Вашия лекар. Тези лекарства могат да доведат до 

кървене, когато се приемат с ардепарин. Посъветвайте се с вашия фармацевт или лекар, преди да приемете 

каквито и да е лекарства, отпускани с рецепта или без рецепта.

Странични ефекти на ардепарин

Ако получите някоя от следните сериозни нежелани реакции, спрете да използвате ардепарин и потърсете 

спешна медицинска помощ или незабавно се обадете на Вашия лекар:

алергична реакция (затруднено дишане; затваряне на гърлото; подуване на устните, езика или лицето; или 

копривна треска);

всяко продължително или необяснимо кървене;

болка, топлина или зачервяване на ръката или крака, или затруднено дишане, което може да показва кръвен 

съсирек; или

язва на мястото на инжектиране.

По-вероятно е да се появят други по-малко сериозни нежелани реакции. Продължете да използвате ардепарин и 

уведомете Вашия лекар, ако получите

лека болка, зачервяване или топлина на мястото на инжектиране;

обрив или сърбеж;

треска; или
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гадене.

Могат да се появят и странични ефекти, различни от изброените тук. Говорете с Вашия лекар за всеки страничен ефект, който 

изглежда необичаен или който е особено притеснителен.

Странични ефекти на ардепарин (повече подробности)

Какви други лекарства ще повлияят на ардепарин?

Съществува риск от кървене в гръбначното или епидуралното пространство, което може да доведе до парализа, когато 

ардепарин се използва заедно със спинална или епидурална анестезия или спинална пункция. Този риск може да се увеличи 

от използването на постоянни епидурални катетри или от едновременната употреба на лекарства, които влияят на 

съсирването на кръвта.

Не приемайте ардепарин с някое от следните лекарства, без първо да говорите с Вашия лекар:

аспирин,

ибупрофен (Motrin, Advil, Nuprin и други), кетопрофен (Orudis KT, Orudis, Oruvail), напроксен (Aleve, 

Naprosyn, Anaprox и други), индометацин (Indocin), диклофенак (Cataflam, Voltaren), етодолак 

(Lodine) , фенопрофен (Nalfon), флурбипрофен (Ansaid), кеторолак (Toradol), набуметон (Relafen), 

оксапрозин (Daypro), пироксикам (Feldene), сулиндак (Clinoril), толметин (Tolectin) или всяко друго 

нестероидно противовъзпалително лекарство;

варфарин (Coumadin);

аспирин и дипиридамол (Aggrenox);

тиклопидин (Ticlid) или клопидогрел (Plavix); или

дипиридамол (персантин).

Изброените по-горе лекарства могат да увеличат ефектите на ардепарин, което може да стане опасно. Може да 

не сте в състояние да приемате ардепарин или може да се нуждаете от корекция на дозата или специално 

наблюдение по време на лечението, ако приемате някое от изброените по-горе лекарства.

Лекарства, различни от изброените тук, също могат да взаимодействат с ардепарин. Говорете с Вашия лекар и 

фармацевт, преди да използвате каквито и да било лекарства, отпускани с рецепта или без рецепта.

Лекарствени взаимодействия на ардепарин (повече подробности)

Повече информация

Вашият фармацевт има допълнителна информация за ардепарин, написана за здравни специалисти, която може 

да прочетете.

Как изглежда моето лекарство?
Ардепарин беше изтеглен от американския пазар през март 2000 г.
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Запомнете, пазете това и всички други лекарства далеч от обсега на деца, никога не споделяйте 

лекарствата си с други и използвайте това лекарство само за предписаните показания.

Винаги се консултирайте с вашия доставчик на здравни услуги, за да сте сигурни, че информацията, показана на тази страница, се отнася 

за вашите лични обстоятелства.
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