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Dalteparin הזרקת
pa'rin) te(dal  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 הזרקת כגון' דם מדלל'ב שימוש כדי תוך השדרה בעמוד ניקור או השדרה עמוד או אפידורלית הרדמה לך יש אם
,dalteparinלרופא ספר. לשיתוק לך לגרום שעלול סביבך או השדרה בעמוד דם קריש להיווצרות בסיכון נמצא אתה 

 כאבים נגד תרופות מתן( השדרה בעמוד הרדמה לאחרונה עברת אם, בגופך שנשאר אפידורלי צנתר לך יש אם שלך
. אלה עם בעיות או השדרה בעמוד או אפידורליות דקירות פעם אי לך היו או לך יש אם או), השדרה עמוד סביב באזור

הבאים מהדברים אחד נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. השדרה בעמוד ניתוח או השדרה בעמוד עיוות, פרוצדורות

;anagrelid )Agrylin(; apixaban )Eliquis( :אחרות סטרואידליות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין  (NSAIDs)כגון 
(Aleve, Anaprox,  ונפרוקסן קטופרופן), טיבורבקס, אינדוצין( אינדומתצין), אחרים, מוטרין, אדוויל( איבופרופן

 אדוקסבן); באגגרנוקס, פרסנטין( דיפירידמול); )cilostazol; clopidogrel )Plavix(; dabigatran )Pradaxa; אחרים
;(Savaysa)הפרין ;prasugrel )Effient(; rivaroxaban )Xarelto( ;טיקגרלור  ;(Brilinta)ווורפרין; טיקלופידין )קומדין

), וברגליים ברגליים במיוחד( שרירים חולשת: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם). נטובן'ג,
.השתן   שלפוחית או המעיים על שליטה אובדן או גב כאבי), ברגליים במיוחד( עקצוץ או תחושה חוסר

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
dalteparin. להזרקת שלך

dalteparin. בהזרקת בשימוש הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הדם של הקרישה יכולת הפחתת ידי על פועל זה'). דם מדללי(' קרישה נוגדי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
. Dalteparinסרטן להם שיש  PEאו  DVTעם ובמבוגרים, ומעלה חודש מגיל בילדים שוב התרחשותם את ולמנוע  PEאו 

-DVTדם קריש ,)ב לטיפול גם משמש הוא. בטן ניתוח או החלפה. ירך להם שיש או שינה במצב שנמצאים אנשים אצל 
 עמוקים ורידים פקקת למניעת גם  משמש ;DVT(ברגל כלל בדרך, דם קריש ,)ריאתי לתסחיף להוביל  שעלול ;PE(בריאות

. Dalteparinבחזה כאבים( חזה מתעוקת כתוצאה חיים מסכני או חמורים סיבוכים למנוע כדי אספירין עם בשילוב משמש

Dalteparin לב והתקפי)

/a696006.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov1/5

TITLE - DALTEPARIN / FRAGMIN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
www.911globalmeds.com/buy-dalteparin-fragmin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696006.html


MedlinePlus תרופות על מידעDalteparin:  הזרקת14/4/2213:36,

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

DVT,של ומניעה לטיפול משמש -dalteparinאם. ימים14  עד12  למשך ניתן כלל בדרך זה, שינה במצב שנמצאים באנשים 
 לאחר ימים10  עד5  ובמשך, הניתוח ביום כלל בדרך ניתן הוא, הניתוח לאחרdalteparin- למנוע כדיDVT  ו סרטן לך יש

 כלל בדרך ניתן זה, לב והתקפי אנגינה של סיבוכים למנוע כדיdalteparin- למנוע כדיDVT  ב משתמש אתה אם. . הניתוח
 להזרקה מראש מלאים ובמזרקים בבקבוקונים) נוזל( כתמיסה מגיעdalteparin- ב משתמש אתה אם. ימים8  עד5  למשך

 ביום פעמיים להינתן עשוי אך, ביום פעם כלל בדרך ניתן הוא, למבוגרים בו משתמשים כאשר). לעור מתחת( עורית תת
 וכמה לך שיש במצב תלוי הטיפול משך. ביום פעמיים כלל בדרך ניתן הוא, לילדים בו משתמשים כאשר. מסוימים במצבים

Dalteparin ב משתמש אתה אם. לתרופה מגיב שלך הגוף טוב

 הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק.
 לאחר משומשים ומזרקים ממחטים להיפטר כיצד או, להשתמש מזרק סוג באיזה, ההזרקה את לתת כיצדdalteparin- שלך

, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך התרופה את להזריק. התרופה הזרקת
 לך יראה בריאות שירותי ספק, בבית ,dalteparin ב השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש
 שאלות לך יש אם שלך הבריאות שירותי ספק את שאל. הללו ההנחיות את מבין שאתה וודא, התרופה את להזריק כיצד
 לך שיאמר או, אחר בריאות שירותי ספק או אחות ידי על לך להינתן עשויdalteparin- להזריק צריך אתה בגופך היכן לגבי

Dalteparin ב תשתמש אם. בבית התרופה את להזריק

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

( רפרוף או פרוזדורים מפרפור הסובלים אנשים אצל דם קרישי או שבץ במניעת לסייע כדי גם לפעמים משמשת דלתפארין
קרדיו העוברים) לשבץ לגרום ואולי, בגוף קרישים להיווצרות הסיכוי את מגביר, סדיר לא באופן פועם הלב שבו מצב

version-)( תותבים לב מסתמי עם אנשים אצל קרישים למנוע כדי לפעמים משמש גם זה). הלב קצב את לנרמל  הליך
 לעתים משמש הוא. הופסק או התחיל עתה זה שלהם) קומדין( בוורפרין הטיפול כאשר, אחרים מצבים או), בניתוח מוכנסים

. אחרים ניתוחים או בירך שבר ניתוח, מלאה ברך החלפת שעוברים ובאנשים מסוימות הרות בנשים דם קרישי למניעת גם
.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

dalteparin, בהזרקת השימוש לפני
 מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל, חזיר מוצרי, הפרין, לדלתפרין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. דלתפרין בהזרקת

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים
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 תגובה פעם אי לך הייתה או לך יש אם או לעצור ניתן שלא בגוף מקום בכל כבד דימום לך יש אם שלך לרופא ספר
 עשוי שלך הרופא. שלך בדם) תקינה לקרישה הדרושים דם תאי של סוג( דם טסיות של נמוכה לרמה שגרמה להפרין

-dalteparin.ב להשתמש לא לך לומר

 כיבים), כרגיל נקרש אינו הדם שבו מצב( המופיליה כגון דימום הפרעת פעם אי לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר
(TIA),  מוחי שבץ או שבץ), הלב ב זיהום( אנדוקרדיטיס, גבוה דם לחץ, במעיים או בקיבה ונפוחים עדינים דם כלי או

 ניתוח לאחרונה עברת אם שלך לרופא גם ספר. כליות או כבד מחלת או, סוכרת או גבוה דם לחץ עקב עיניים מחלת
.המעיים או מהבטן דימום לך היה לאחרונה אם או, עיניים או שדרה עמוד, מוח

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
,dalteparinשלך לרופא התקשר.

 בהזרקת משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
.dalteparin

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את הזריק
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהDalteparin  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

מהאף דימומים

ההזרקה באתר פצעים או חבורות, כאבים, אדמומיות

 אלה או, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

חריגות חבורות או דימום

בפה או לעור מתחת כהים אדומים כתמים

קפה לשחירת הדומה חום חומר או דם של יריקה או הקאות

וזפתית שחורה או מדממת צואה

בשתן דם

כהה חום או אדום שתן

מוגזם וסתי דימום

סחרחורת או סחרחורת

פריחה, כוורות
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העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

נשימה או בליעה קשיי

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהDalteparin  הזרקת
.זו בתרופה

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 שאתה ודא. החדר בטמפרטורת ההוראות לפי שלך התרופה את אחסן. שלך התרופה את לאחסן איך לך יגיד שלך הרופא
.הפתיחה לאחר שבועייםdalteparin  הזרקת של בקבוקונים השלך. כראוי שלך התרופה את לאחסן כיצד מבין

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
חריג דימום

בשתן דם

וזפתית שחורה צואה

קלות חבורות

בצואה אדום דם

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות
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?אחר מידע לדעת צריך

dalteparin. הזרקת מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®פרגמין

15/07/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש
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