
ardeparin
Pangkalahatang pangalan:ardeparin (ay duh 
PEH rin) Tatak:Normiflo

Klase ng droga:Mga Heparin

Ano ang ardeparin?
Ang Ardeparin ay inalis mula sa merkado ng US noong Marso ng 2000.

Ang Ardeparin ay isang anticoagulant (pagpapayat ng dugo). Pinipigilan ng Ardeparin ang pagbuo ng mga clots ng dugo.

Ginagamit ang Ardeparin upang maiwasan ang pagbuo ng namuong dugo pagkatapos ng operasyon sa pagpapalit ng tuhod.

Ang Ardeparin ay maaari ding gamitin para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa gabay sa gamot na ito.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa 
ardeparin?

Ang Ardeparin ay inalis mula sa merkado ng US noong Marso ng 2000.

May panganib ng pagdurugo sa spinal o epidural space, posibleng magresulta sa paralysis, kapag ginamit ang ardeparin 

kasama ng spinal o epidural anesthesia o spinal puncture. Ang panganib na ito ay maaaring tumaas sa pamamagitan ng 

paggamit ng mga naninirahan na epidural catheter o ng sabay na paggamit ng mga gamot na nakakaapekto sa pamumuo 

ng dugo.

Huwag iturok ang gamot na ito nang intramuscularly (sa kalamnan) o intravenously (sa ugat).

Huwag uminom ng aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin, at iba pa), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox, at iba pa), indomethacin (Indocin), o anumang iba pang nonsteroidal anti- nagpapaalab na 

gamot nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor. Ang mga gamot na ito ay maaaring humantong sa pagdurugo 

kapag kinuha kasama ng ardeparin. Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor bago uminom ng anumang reseta o 

over-the-counter na gamot.

Sino ang hindi dapat gumamit ng ardeparin?

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw

may napakababang antas ng mga platelet sa iyong dugo,

may hindi nakokontrol na aktibong pagdurugo,

may allergy sa mga produktong baboy, o

ay hindi maaaring magkaroon ng tumpak na pagsusuri ng dugo bago at sa panahon ng dosing.
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Bago gamitin ang ardeparin, sabihin sa iyong doktor kung ikaw

may bacterial endocarditis,

may mataas na presyon ng dugo na hindi nakontrol,

kailangang magkaroon ng operasyon o ibang invasive procedure,

may hemophilia o ibang sakit sa dugo,

may ulser sa tiyan,

may mga problema sa mata dahil sa diabetes o mataas na presyon ng dugo,

may sakit sa atay, o

may sakit sa bato.

Maaaring hindi mo magamit ang ardeparin, o maaaring mangailangan ka ng pagsasaayos ng dosis o espesyal na 

pagsubaybay sa panahon ng therapy kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong nakalista sa itaas.

Ang Ardeparin (Normiflo) ay nasa kategorya ng pagbubuntis ng FDA C. Nangangahulugan ito na hindi alam kung makakasama ng 

ardeparin ang isang hindi pa isinisilang na sanggol. Huwag gumamit ng ardeparin nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor 

kung ikaw ay buntis.

Hindi rin alam kung ang ardeparin ay pumasa sa gatas ng suso. Huwag gamitin ang gamot na ito nang hindi 

muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung nagpapasuso ka ng sanggol.

Paano ko dapat gamitin ang ardeparin?

Gumamit ng ardeparin nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor. Kung hindi mo naiintindihan ang mga direksyong ito, hilingin sa 

iyong doktor, nars, o parmasyutiko na ipaliwanag ang mga ito sa iyo.

Ang Ardeparin ay dapat gamitin bilang subcutaneous (sa ilalim ng balat) na iniksyon.

Huwag iturok ang gamot na ito nang intramuscularly (sa isang kalamnan) o intravenously (sa isang ugat).

Bibigyan ka ng iyong doktor o nars ng mga detalyadong tagubilin kung paano mag-iniksyon ng ardeparin. Maaari 

itong iturok sa taba ng tiyan (iwasan ang pusod); ang panlabas, itaas na mga braso; o ang panlabas na hita. Sundin 

ang mga tagubilin ng iyong doktor.

Umupo o humiga bago tumanggap ng iniksyon. Iangat ang isang tupi ng balat at ipasok ang karayom   nang buo 

sa fold sa isang 45 hanggang 90 degree na anggulo. Bago iturok ang gamot, hilahin ng kaunti ang plunger para 

masigurado na walang dugong ilalabas pabalik sa syringe. Titiyakin nito na ang karayom   ay wala sa ugat o 

arterya. Patuloy na kurutin ang balat hanggang sa makumpleto ang iniksyon. Upang mabawasan ang pasa, huwag 

kuskusin ang lugar pagkatapos iturok ang gamot.

Huwag gumamit ng anumang gamot na kupas ang kulay o may mga particle sa loob nito.
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Huwag tumigil sa paggamit ng gamot na ito nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor.

Itabi ang ardeparin sa temperatura ng silid na malayo sa kahalumigmigan at init.

Ano ang mangyayari kung makaligtaan ako ng isang dosis?

Gamitin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo. Gayunpaman, kung malapit na ang iyong susunod na dosis, laktawan ang 

dosis na napalampas mo at gamitin lamang ang iyong susunod na regular na nakaiskedyul na dosis. Huwag gumamit ng dobleng dosis 

ng gamot na ito.

Ipaalam sa iyong doktor kung napalampas mo ang isang dosis ng ardeparin.

Ano ang mangyayari kung overdose ako?

Humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon.

Kasama sa mga sintomas ng labis na dosis ang hindi pangkaraniwang pagdurugo mula sa mga sugat o lugar ng pag-iniksyon; 

pagdurugo ng ilong; itim, duguan, o dumi ng dumi; dugo sa ihi; at madaling mabugbog o dumudugo.

Ano ang dapat kong iwasan habang gumagamit ng ardeparin?

Huwag uminom ng aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin, at iba pa), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox, at iba pa), indomethacin (Indocin), o anumang iba pang nonsteroidal anti- nagpapaalab na 

gamot nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor. Ang mga gamot na ito ay maaaring humantong sa pagdurugo 

kapag kinuha kasama ng ardeparin. Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor bago uminom ng anumang reseta o 

over-the-counter na gamot.

Mga side effect ng Ardeparin

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto, itigil ang paggamit ng ardeparin, at humingi ng 

emerhensiyang medikal na atensyon o tawagan kaagad ang iyong doktor:

isang reaksiyong alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsasara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o 

mga pantal);

anumang matagal o hindi maipaliwanag na pagdurugo;

pananakit, init, o pamumula sa braso o binti, o hirap sa paghinga, na maaaring magpahiwatig ng 

namuong dugo; o

ulceration sa lugar ng iniksyon.

Ang iba pang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring mas malamang na mangyari. Patuloy na gumamit ng ardeparin at abisuhan ang 

iyong doktor kung nakakaranas ka

banayad na sakit, pamumula, o init sa lugar ng iniksyon;

pantal o pangangati;

lagnat; o
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pagduduwal.

Ang mga side effect maliban sa mga nakalista dito ay maaari ding mangyari. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa anumang 

side effect na tila hindi karaniwan o lalo na nakakaabala.

Mga side effect ng Ardeparin (higit pang detalye)

Anong iba pang mga gamot ang makakaapekto sa ardeparin?

May panganib ng pagdurugo sa spinal o epidural space, posibleng magresulta sa paralysis, kapag ginamit ang ardeparin 

kasama ng spinal o epidural anesthesia o spinal puncture. Ang panganib na ito ay maaaring tumaas sa pamamagitan ng 

paggamit ng mga naninirahan na epidural catheter o ng sabay na paggamit ng mga gamot na nakakaapekto sa pamumuo 

ng dugo.

Huwag uminom ng ardeparin kasama ng alinman sa mga sumusunod na gamot nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor:

aspirin,

ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin, at iba pa), ketoprofen (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxen 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox, at iba pa), indomethacin (Indocin), diclofenac (Cataflam, Voltaren), 

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

(Relafen), oxaprozin (Daypro), piroxicam (Feldene), sulindac (Clinoril), tolmetin (Tolectin), o 

anumang iba pang nonsteroidal na anti-inflammatory na gamot;

warfarin (Coumadin);

aspirin at dipyridamole (Aggrenox);

ticlopidine (Ticlid) o clopidogrel (Plavix); o

dipyridamole (Persantine).

Ang mga gamot na nakalista sa itaas ay maaaring magpapataas ng mga epekto ng ardeparin, na maaaring maging mapanganib. 

Maaaring hindi ka makainom ng ardeparin, o maaaring mangailangan ka ng pagsasaayos ng dosis o espesyal na pagsubaybay sa 

panahon ng iyong paggamot kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na nakalista sa itaas.

Ang mga gamot maliban sa mga nakalista dito ay maaari ding makipag-ugnayan sa ardeparin. Makipag-usap sa iyong doktor at 

parmasyutiko bago gumamit ng anumang reseta o over-the-counter na mga gamot.

Mga pakikipag-ugnayan sa droga ng Ardeparin (higit pang detalye)

Karagdagang impormasyon

Ang iyong parmasyutiko ay may karagdagang impormasyon tungkol sa ardeparin na isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan na 

maaari mong basahin.

Ano ang hitsura ng aking gamot?
Ang Ardeparin ay inalis mula sa merkado ng US noong Marso ng 2000.
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Tandaan, panatilihin ito at ang lahat ng iba pang mga gamot na hindi maaabot ng mga bata, huwag kailanman ibahagi 

ang iyong mga gamot sa iba, at gamitin lamang ang gamot na ito para sa indikasyon na inireseta.

Palaging kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matiyak na ang impormasyong ipinapakita sa pahinang ito ay 

naaangkop sa iyong mga personal na kalagayan.
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