
ardeparine
Algemene naam:ardeparine (zijn duh PEH rin) 

Merknaam:Normiflo

Medicijnklasse:Heparines

Wat is ardeparine?
Ardeparine werd in maart 2000 van de Amerikaanse markt gehaald.

Ardeparine is een antistollingsmiddel (bloedverdunner). Ardeparine voorkomt de vorming van bloedstolsels.

Ardeparine wordt gebruikt om de vorming van bloedstolsels na een knievervangende operatie te voorkomen.

Ardeparine kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt dan die in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over ardeparine moet 
weten?
Ardeparine werd in maart 2000 van de Amerikaanse markt gehaald.

Er bestaat een risico op bloedingen in de spinale of epidurale ruimte, mogelijk resulterend in verlamming, wanneer 

ardeparine samen met spinale of epidurale anesthesie of spinale punctie wordt gebruikt. Dit risico kan worden 

verhoogd door het gebruik van epidurale verblijfskatheters of door gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de 

bloedstolling beïnvloeden.

Injecteer dit medicijn niet intramusculair (in de spier) of intraveneus (in de ader).

Gebruik geen aspirine, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin en anderen), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox en anderen), indomethacine (Indocin) of andere niet-steroïde anti- 

ontstekingsmedicatie zonder eerst met uw arts te overleggen. Deze geneesmiddelen kunnen leiden tot 

bloedingen wanneer ze samen met ardeparine worden ingenomen. Vraag uw apotheker of arts voordat u 

een recept of zelfzorgmedicatie inneemt.

Wie mag ardeparine niet gebruiken?

Gebruik dit medicijn niet als u:

een zeer laag aantal bloedplaatjes in uw bloed heeft,

een ongecontroleerde actieve bloeding hebben,

een allergie hebben voor varkensvleesproducten, of

voorafgaand aan en tijdens de dosering geen nauwkeurige bloedtesten kunnen laten doen.
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Vertel uw arts voordat u ardeparine gebruikt als u:

bacteriële endocarditis hebben,

een hoge bloeddruk heeft die niet onder controle is,

een operatie of een andere invasieve procedure moet ondergaan,

hemofilie of een andere bloedaandoening heeft,

een maagzweer hebben,

oogproblemen heeft als gevolg van diabetes of hoge bloeddruk,

leverziekte hebben, of

nierziekte hebben.

Het kan zijn dat u ardeparine niet kunt gebruiken of dat u tijdens de behandeling een dosisaanpassing of 

speciale controle nodig heeft als u een van de bovengenoemde aandoeningen heeft.

Ardeparine (Normiflo) valt in de FDA-zwangerschapscategorie C. Dit betekent dat het niet bekend is of 

ardeparine een ongeboren baby schaadt. Gebruik ardeparine niet zonder eerst met uw arts te 

overleggen als u zwanger bent.

Het is ook niet bekend of ardeparine in de moedermelk terechtkomt. Gebruik dit medicijn niet 

zonder eerst met uw arts te overleggen als u borstvoeding geeft.

Hoe moet ik ardeparine gebruiken?

Gebruik ardeparine precies zoals voorgeschreven door uw arts. Als u deze aanwijzingen niet begrijpt, vraag 

dan uw arts, verpleegkundige of apotheker om uitleg.

Ardeparine moet worden gebruikt als een subcutane (onderhuidse) injectie.

Injecteer dit medicijn niet intramusculair (in een spier) of intraveneus (in een ader).

Uw arts of verpleegkundige zal u gedetailleerde instructies geven over hoe u ardeparine moet injecteren. Het 

kan in het buikvet worden geïnjecteerd (vermijd de navel); de buitenste, bovenarmen; of de buitenste dijen. 

Volg de instructies van uw arts.

Ga zitten of liggen voordat u een injectie krijgt. Til een huidplooi op en steek de naald volledig in de plooi in een hoek van 

45 tot 90 graden. Trek, voordat u het geneesmiddel injecteert, de zuiger een beetje naar achteren om er zeker van te zijn 

dat er geen bloed terug in de spuit wordt gezogen. Dit zorgt ervoor dat de naald zich niet in een ader of slagader 

bevindt. Blijf in de huid knijpen totdat de injectie is voltooid. Om blauwe plekken te verminderen, wrijf niet over het 

gebied na het injecteren van het medicijn.

Gebruik geen medicijnen die verkleurd zijn of deeltjes bevatten.
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Stop niet met het gebruik van dit medicijn zonder eerst met uw arts te overleggen.

Bewaar ardeparine bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Gebruik de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over en gebruik alleen uw volgende, regelmatig geplande dosis. Gebruik geen dubbele dosis 

van dit medicijn.

Breng uw arts op de hoogte als u een dosis ardeparine mist.

Wat gebeurt er als ik een overdosis heb?

Zoek dringende medische hulp.

Symptomen van een overdosis zijn ongewone bloedingen uit wonden of injectieplaatsen; neusbloedingen; zwarte, bloederige 

of teerachtige ontlasting; bloed in de urine; en gemakkelijk blauwe plekken of bloedingen.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van ardeparine?

Gebruik geen aspirine, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin en anderen), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 

naproxen (Aleve, Naprosyn, Anaprox en anderen), indomethacine (Indocin) of andere niet-steroïde anti- 

ontstekingsmedicatie zonder eerst met uw arts te overleggen. Deze geneesmiddelen kunnen leiden tot 

bloedingen wanneer ze samen met ardeparine worden ingenomen. Vraag uw apotheker of arts voordat u 

een recept of zelfzorgmedicatie inneemt.

Bijwerkingen van ardeparine

Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van ardeparine en 

zoek onmiddellijk medische hulp of bel onmiddellijk uw arts:

een allergische reactie (moeite met ademhalen; sluiten van uw keel; zwelling van uw lippen, tong of gezicht; 

of netelroos);

elke langdurige of onverklaarbare bloeding;

pijn, warmte of roodheid in een arm of been, of moeite met ademhalen, wat kan wijzen op een 

bloedstolsel; of

ulceratie op de injectieplaats.

Het is waarschijnlijker dat andere, minder ernstige bijwerkingen optreden. Ga door met het gebruik van ardeparine en 

waarschuw uw arts als u last krijgt van:

milde pijn, roodheid of warmte op de injectieplaats;

uitslag of jeuk;

koorts; of
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misselijkheid.

Andere bijwerkingen dan de hier genoemde kunnen ook voorkomen. Praat met uw arts over elke 

bijwerking die ongebruikelijk lijkt of bijzonder hinderlijk is.

Bijwerkingen van ardeparine (meer detail)

Welke andere geneesmiddelen zullen ardeparine beïnvloeden?

Er bestaat een risico op bloedingen in de spinale of epidurale ruimte, mogelijk resulterend in verlamming, wanneer 

ardeparine samen met spinale of epidurale anesthesie of spinale punctie wordt gebruikt. Dit risico kan worden 

verhoogd door het gebruik van epidurale verblijfskatheters of door gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de 

bloedstolling beïnvloeden.

Gebruik ardeparine niet met een van de volgende geneesmiddelen zonder eerst met uw arts te overleggen:

aspirine,

ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin en anderen), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox en anderen), indomethacine (Indocin), diclofenac (Cataflam, Voltaren), 

etodolac (Lodine) , fenoprofen (Nalfon), flurbiprofen (Ansaid), ketorolac (Toradol), nabumeton 

(Relafen), oxaprozin (Daypro), piroxicam (Feldene), sulindac (Clinoril), tolmetine (Tolectin) of andere 

niet-steroïde anti-inflammatoire medicatie;

warfarine (Coumadin);

aspirine en dipyridamol (Aggrenox);

ticlopidine (Ticlid) of clopidogrel (Plavix); of

dipyridamol (Persantine).

De hierboven genoemde geneesmiddelen kunnen de effecten van ardeparine versterken, wat gevaarlijk kan worden. 

Het kan zijn dat u ardeparine niet kunt gebruiken, of dat u tijdens uw behandeling een dosisaanpassing of speciale 

controle nodig heeft als u een van de hierboven genoemde geneesmiddelen gebruikt.

Andere geneesmiddelen dan de hier genoemde kunnen ook interageren met ardeparine. Neem contact op met uw arts 

en apotheker voordat u geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt.

Geneesmiddelinteracties van ardeparine (meer detail)

Verdere informatie

Uw apotheker heeft aanvullende informatie over ardeparine die is geschreven voor gezondheidswerkers 

die u kunt lezen.

Hoe ziet mijn medicatie eruit?
Ardeparine werd in maart 2000 van de Amerikaanse markt gehaald.

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 uur Gebruik, bijwerkingen en waarschuwingen van ardeparine

Denk eraan, bewaar dit en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel uw geneesmiddelen 

nooit met anderen en gebruik dit geneesmiddel alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Raadpleeg altijd uw zorgverlener om er zeker van te zijn dat de informatie op deze pagina van toepassing is op uw 

persoonlijke omstandigheden.
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