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Injecție cu dalteparină
pronuntat ca (dal te pa' rin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Dacă aveți o anestezie epidurală sau rahidiană sau o puncție a coloanei vertebrale în timp ce utilizați un „diluant al sângelui”, 

cum ar fi injecția cu dalteparină, sunteți expus riscului de a forma un cheag de sânge în sau în jurul coloanei vertebrale, care 

ar putea provoca paralizia. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți un cateter epidural rămas în corpul 

dumneavoastră, dacă ați avut recent anestezie spinală (administrare de medicamente pentru durere în zona din jurul 

coloanei vertebrale) sau dacă aveți sau ați avut vreodată puncție epidurală sau spinală repetate sau probleme cu acestea. 

proceduri, deformarea coloanei vertebrale sau intervenția chirurgicală a coloanei vertebrale. Spuneți medicului 

dumneavoastră și farmacistului dacă luați oricare dintre următoarele: anagrelidă (Agrylin); apixaban (Eliquis); aspirina și alte 

medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin, altele), indometacin (Indocin, 

Tivorbex), ketoprofen și naproxen (Aleve, Anaprox, alții); cilostazol; clopidogrel (Plavix); dabigatran (Pradaxa); dipiridamol 

(Persantine, în Aggrenox); edoxaban (Savaysa); heparină; prasugrel (Eficient); rivaroxaban (Xarelto); ticagrelor (Brilinta); 

ticlopidină; și warfarină (Coumadin, Jantoven). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat 

medicului dumneavoastră: slăbiciune musculară (în special la picioare și picioare), amorțeală sau furnicături (în special la 

picioare), dureri de spate sau pierderea controlului asupra intestinelor sau vezicii urinare.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu dalteparină.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul utilizării injectării cu dalteparină.

de ce este prescris acest medicament?

Dalteparina este utilizată în combinație cu aspirina pentru a preveni complicațiile grave sau care pun viața în pericol de la angină 

(dureri în piept) și atacuri de cord. Dalteparina este, de asemenea, utilizată pentru prevenirea trombozei venoase profunde (TVP; 

un cheag de sânge, de obicei la nivelul piciorului), care poate duce la embolie pulmonară (EP; un cheag de sânge în plămâni), la 

persoanele care sunt pe pat sau care au șold. înlocuire sau intervenție chirurgicală abdominală. De asemenea, este utilizat pentru 

a trata TVP sau EP și previne să se repete la copiii cu vârsta de o lună și peste și la adulții cu TVP sau EP care au cancer. 

Dalteparina face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticoagulante („diluanți ai sângelui”). Acționează prin scăderea 

capacității de coagulare a sângelui.
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cum trebuie utilizat acest medicament?

Dalteparina vine sub formă de soluție (lichid) în flacoane și seringi preumplute pentru injectare subcutanată (sub piele). Când este 

utilizat pentru adulți, se administrează de obicei o dată pe zi, dar poate fi administrat de două ori pe zi pentru anumite afecțiuni. 

Când este utilizat pentru copii, este de obicei administrat de două ori pe zi. Durata tratamentului depinde de starea pe care o aveți 

și de cât de bine răspunde corpul dumneavoastră la medicamente. Dacă utilizați dalteparină pentru a preveni complicațiile de la 

angina pectorală și atacurile de cord, aceasta se administrează de obicei timp de 5 până la 8 zile. Dacă utilizați dalteparină pentru a 

preveni TVP după intervenție chirurgicală, aceasta se administrează de obicei în ziua intervenției chirurgicale și timp de 5 până la 

10 zile după intervenție chirurgicală. . Dacă utilizați dalteparină pentru a preveni TVP la persoanele care sunt în pat, de obicei este 

administrată timp de 12 până la 14 zile. Dacă aveți cancer și dalteparina este utilizată pentru tratarea și prevenirea TVP,

Dalteparina vă poate fi administrată de o asistentă medicală sau de un alt furnizor de asistență medicală sau vi se poate spune să 

vă injectați medicamentul acasă. Dacă veți utiliza dalteparină acasă, un furnizor de asistență medicală vă va arăta cum să injectați 

medicamentul. Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni. Întrebați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă aveți 

întrebări despre locul în care trebuie să vă injectați dalteparina, cum să faceți injecția, ce tip de seringă să utilizați sau cum să 

eliminați acele și seringile uzate după injectarea medicamentului. Injectați medicamentul aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. 

Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice 

parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați dalteparină exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai 

des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Dalteparina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a ajuta la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale sau a cheagurilor de sânge la 

persoanele care suferă de fibrilație atrială sau flutter (o afecțiune în care inima bate neregulat, crescând șansa formării de cheaguri în 

organism și posibil să provoace accidente vasculare cerebrale) care suferă cardioversie ( o procedură de normalizare a ritmului cardiac). De 

asemenea, uneori este utilizat pentru a preveni formarea cheagurilor la persoanele cu valve cardiace protetice (inserate chirurgical) sau 

alte afecțiuni, atunci când terapia cu warfarină (Coumadin) tocmai a început sau a fost întreruptă. De asemenea, uneori este utilizat pentru 

a preveni formarea cheagurilor de sânge la anumite femei însărcinate și la persoanele care au o înlocuire totală a genunchiului, o operație 

de fractură de șold sau alte intervenții chirurgicale. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament 

pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu dalteparină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la dalteparină, heparină, produse din carne de porc, 

orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din injecția cu dalteparină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați medicamentele enumerate în 

secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 

monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sângerări abundente în orice parte a corpului care nu pot fi oprite sau dacă aveți sau 

ați avut vreodată o reacție la heparină care a determinat un nivel scăzut de trombocite (tip de celule sanguine necesare pentru 

coagularea normală) în sânge. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu utilizați dalteparină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o tulburare de sângerare, cum ar fi hemofilia (afecțiune în care 

sângele nu se coagulează în mod normal), ulcere sau vase de sânge delicate, umflate în stomac sau intestine, hipertensiune arterială, 

endocardită (o infecție în inima), un accident vascular cerebral sau un accident vascular cerebral (AIT), o boală oculară cauzată de 

hipertensiune arterială sau diabet sau boli hepatice sau renale. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut recent 

o intervenție chirurgicală la creier, coloana vertebrală sau la ochi sau dacă ați avut recent sângerare din stomac sau intestine.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce utilizați injecție cu dalteparină, sunați la medicul dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați 

injecție cu dalteparină.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Injectați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, 
săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu injectați o doză dublă pentru a compensa 
doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu dalteparină poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

sângerări nazale

roșeață, durere, vânătăi sau răni la locul injectării

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți 
tratament medical de urgență:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

pete roșii închise sub piele sau în gură

vărsături sau scuipat sânge sau material maro care seamănă cu zațul de cafea

scaune sângeroase sau negre, gudronate

sânge în urină

urină roșie sau maro închis

sângerare menstruală excesivă

amețeli sau amețeli

urticarie, erupție cutanată
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umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor sau ochilor

dificultate la înghițire sau la respirație

Injecția cu dalteparină poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va spune cum să vă păstrați medicamentele. Păstrați medicamentul conform instrucțiunilor la 

temperatura camerei. Asigurați-vă că înțelegeți cum să vă păstrați medicamentul în mod corespunzător. Aruncați flacoanele de injecție cu 

dalteparină la 2 săptămâni după deschidere.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

sângerare neobișnuită

sânge în urină

scaune negre, gudronate

vânătăi ușoare

sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea
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ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că vi se administrează 

injecție cu dalteparină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Fragmin®
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