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การฉีด Dalteparin
ออกเสียงว่า (dal te pa 'rin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

หากคุณมียาชาแก้ปวดตามเส้นประสาทหรือไขสันหลัง หรือการเจาะกระดูกสันหลังขณะใช้ 'ทินเนอร์เลือด' เช่น การฉีด 
dalteparin คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดในหรือรอบๆ กระดูกสันหลังของคุณ ซึ่งอาจทําใหคุ้ณเป็นอัมพาตได้ แจ้งให้
แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีสายสวนแกป้วดที่เหลืออยู่ในร่างกาย หากคุณเพิ่งได้รับยาระงับความรู้สึกเกี่ยวกับ
กระดูกสันหลัง (การให้ยาแกป้วดในบริเวณรอบกระดูกสันหลัง) หรือมีหรือเคยเจาะผิวหนังหรือกระดูกสันหลังซํ้าๆ หรือมี
ปัญหากับสิ่งเหล่านี้ การทําหัตถการ กระดูกสันหลังผิดรูป หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบ หาก
คุณทําสิ่งต่อไปนี:้ แอนาเกรไรด์ (Agrylin); apixaban (เอลิกิส); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์อื่น ๆ 
(NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin, อื่น ๆ ), indomethacin (Indocin, Tivorbex), ketoprofen และ 
naproxen (Aleve, Anaprox, คนอื่น); ซิลอสทาซอล; clopidogrel (Plavix); ดาบกิาทราน (Pradaxa); dipyridamole 
(Persantine ใน Aggrenox); edoxaban (Savaysa); เฮปาริน; prasugrel (มีประสิทธิภาพ); ริวารอกซาบัน (ซาเรลโต); 
ticagrelor (Brilinta); ติโคลพดิีน; และวาร์ฟาริน (Coumadin, Jantoven) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที: กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะที่ขาและเท้าของคุณ), ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า (โดยเฉพาะที่ขาของคุณ), ปวด
หลัง หรือสูญเสียการควบคุมลําไสห้รือกระเพาะปัสสาวะของคุณ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อการฉีด dalteparin

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้การฉีด dalteparin

hy เป็นยานี้กําหนด?

Dalteparin ใชร้่วมกับแอสไพรินเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บ
หน้าอก) และอาการหัวใจวาย Dalteparin ยังใชเ้พื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําส่วนลึก (DVT; ลิ่มเลือด มักอยู่
ที่ขา) ซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะเส้นเลือดอุดตันทีป่อด (PE; ลิ่มเลือดในปอด) ในผู้ที่อยู่บนเตียงหรือมีสะโพก การผ่าตัดเปลี่ยนหรือช่องท้อง 
นอกจากนี้ยังใชร้ักษา DVT หรือ PE และป้องกันไมใ่ห้เกิดขึ้นอีกในเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป และในผู้ใหญ่ทีม่ี DVT หรือ PE ที่เป็น
มะเร็ง Dalteparin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า anticoagulants ('blood thinners') มันทํางานโดยการลดความสามารถในการแข็ง
ตัวของเลือด
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ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Dalteparin มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในขวดและหลอดฉีดยาทีเ่ตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) เมื่อใช้
สําหรับผู้ใหญ่ มักจะให้วันละครั้ง แต่อาจให้วันละสองครั้งสําหรับเงื่อนไขบางประการ เมื่อใชส้ําหรับเด็ก มักจะได้รับวันละสองครั้ง 
ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะทีคุ่ณเป็นและร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาได้ดีเพียงใด หากคุณกําลังใช้ dalteparin 
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจวาย มักจะได้รับเป็นเวลา 5 ถึง 8 วัน หากคุณกําลังใช้ dalteparin 
เพื่อป้องกัน DVT หลังการผ่าตัด มักจะได้รับในวันที่ทําการผ่าตัด และ 5 ถึง 10 วันหลังการผ่าตัด . หากคุณกําลังใช้ dalteparin 
เพื่อป้องกัน DVT ในผูท้ีอ่ยู่บนเตียง มักจะให้ยานีเ้ป็นเวลา 12 ถึง 14 วัน หากคุณมีมะเร็งและใช้ยา dalteparin เพื่อรักษาและ
ป้องกัน DVT

พยาบาลหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์รายอื่นอาจให้ Dalteparin หรือคุณอาจได้รับคําสั่งใหฉ้ีดยาที่บ้าน หากคุณจะใช้ดาลเตปาริน
ที่บ้าน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแสดงวิธีฉีดยาให้คุณ คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ ถามผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณ หากคุณมคีําถามใดๆ เกี่ยวกับตําแหน่งที่คุณควรฉีดดาลเตปารินในร่างกาย วิธีฉีด เข็มฉีดยาชนิดใดทีจ่ะใช้ หรือวิธี
กําจัดเข็มและหลอดฉีดยาทีใ่ช้แล้วหลังจากทีคุ่ณฉีดยา ฉีดยาในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง 
และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ดาลเตปารินตามคําแนะนํา อย่าใชม้ากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่า
ที่แพทยข์องคุณกําหนด

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Dalteparin ยังใช้เพื่อช่วยป้องกันจังหวะหรือลิ่มเลือดในผู้ที่มีภาวะหัวใจห้องบนหรือกระพือปีก (ภาวะทีห่ัวใจเต้นผิดปกติ
เพิ่มโอกาสของการเกิดลิ่มเลือดในร่างกายและอาจทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง) ทีก่ําลังได้รับ cardioversion ( ขั้นตอนเพื่อทําให้
จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกต)ิ บางครั้งก็ใช้เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่มีลิ้นหัวใจเทียม (สอดใสท่างศัลยกรรม) หรืออากา
รอื่นๆ เมื่อการบําบัดด้วยวาร์ฟาริน (คูมาดิน) เพิ่งเริ่มต้นหรือถูกขัดจังหวะ บางครั้งก็ใช้เพื่อป้องกันลิ่มเลือดในสตรมีีครรภบ์างราย
และในผู้ที่มีการเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมด การผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก หรือการผ่าตัดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีด dalteparin
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ dalteparin, heparin, ผลิตภัณฑ์จากหม,ู ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ใน
การฉีด dalteparin สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่สําคัญ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมเีลือดออกหนักทีส่่วนใดของร่างกายทีไ่ม่สามารถหยุดได้ หรือถ้าคุณมีหรือ
เคยมีปฏิกิริยากับเฮปารินทีท่ําให้เกล็ดเลือดตํ่า (ชนิดของเซลล์เม็ดเลือดที่จําเป็นสําหรับการแข็งตัวของเลือดตามปกต)ิ ใน
เลือดของคุณ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้ดาลเตปาริน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น ฮโีมฟีเลีย (ภาวะที่เลือดไม่จับตัวเป็นลิ่ม
ตามปกต)ิ แผลหรือหลอดเลือดที่บอบบาง บวมในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ ความดันโลหิตสูง เยื่อบหุัวใจอักเสบ (การติดเชื้อใน 
หัวใจ) โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมอง (TIA) โรคตาเนื่องจากความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานหรือโรคตับ
หรือไต แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัดสมอง กระดูกสันหลัง หรือตา หรือถ้าคุณมีเลือดออกจากกระเพาะ
อาหารหรือลําไสข้องคุณเมื่อเร็วๆ นี้

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีด dalteparin 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาฉีด dalteparin

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันททีี่คุณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการ
จ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไมไ่ด้รับ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Dalteparin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

เลือดกําเดาไหล

แดง ปวด ชํ้าหรือแผลทีบ่ริเวณที่ฉีด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ หรือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

จุดแดงดําใต้ผิวหนังหรือในปาก

อาเจียนหรือคายเลือดหรือวัตถุสีนํ้าตาลทีม่ีลักษณะคล้ายกากกาแฟ

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

เลือดในปัสสาวะ

ปัสสาวะสีแดงหรือสีนํ้าตาลเข้ม

ประจําเดือนมามากเกินไป

อาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนหัว

ลมพิษ ผื่น
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หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

กลืนหรือหายใจลําบาก

การฉีด Dalteparin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะบอกวิธเีก็บยาของคุณ เก็บยาตามคําแนะนําทีอุ่ณหภูมิห้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
เข้าใจวิธีจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง ทิ้งขวดยาฉีด dalteparin 2 สัปดาหห์ลังจากเปิด

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เลือดออกผิดปกติ

เลือดในปัสสาวะ

อุจจาระสีดํา

ชํ้าง่าย

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือดหรือดูเหมือนกากกาแฟ
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14/4/22, 13:36 น. การฉีด Dalteparin สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารว่าคุณได้รับการฉีดดัลเตปาริน

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

Fragmin®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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