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Dalteparin Enjeksiyonu
(dal te pa' rin) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Dalteparin enjeksiyonu gibi bir "kan sulandırıcı" kullanırken epidural veya spinal anesteziniz varsa veya 
spinal ponksiyonunuz varsa, omurganızın içinde veya çevresinde felç olmanıza neden olabilecek bir kan 
pıhtısı oluşması riskiniz vardır. Vücudunuzdaki epidural kateterin olup olmadığını, yakın zamanda spinal 
anestezi (omurganın etrafındaki bölgeye ağrı kesici ilaç verilmesi) veya tekrarlayan epidural veya spinal 
ponksiyonlar veya bunlarla ilgili problemler yaşadıysanız veya olduysa doktorunuza söyleyin. prosedürler, 
spinal deformite veya spinal cerrahi. Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuza ve 
eczacınıza söyleyiniz: anagrelid (Agrylin); apixaban (Eliquis); aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin, diğerleri), 
indometasin (Indocin, Tivorbex), ketoprofen ve naproksen (Aleve, Anaprox, diğerleri); silostazol; 
klopidogrel (Plavix); dabigatran (Pradaxa); dipiridamol (Persantine, Aggrenox'ta); edoksaban (Savaysa); 
heparin; prasugrel (Effient); rivaroksaban (Xarelto); tikagrelor (Brilinta); tiklopidin; ve varfarin (Coumadin, 
Jantoven). Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: kas güçsüzlüğü 
(özellikle bacaklarınızda ve ayaklarınızda), uyuşma veya karıncalanma (özellikle bacaklarınızda), sırt ağrısı 
veya bağırsaklarınızın veya mesanenizin kontrolünün kaybı.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun dalteparin 

enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Dalteparin enjeksiyonu kullanma riski hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Dalteparin, anjina (göğüs ağrısı) ve kalp krizlerinden kaynaklanan ciddi veya yaşamı tehdit eden 
komplikasyonları önlemek için aspirin ile birlikte kullanılır. Dalteparin ayrıca, yatak istirahatinde olan veya 
kalça ağrısı olan kişilerde pulmoner emboliye (PE; akciğerde bir kan pıhtısı) yol açabilen derin ven trombozunu 
(DVT; genellikle bacakta bir kan pıhtısı) önlemek için kullanılır. değiştirme veya karın ameliyatı. Ayrıca DVT veya 
PE tedavisinde kullanılır ve bir aylık ve daha büyük çocuklarda ve kanserli DVT veya PE'li erişkinlerde tekrar 
olmasını önler. Dalteparin, antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar') adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanın pıhtılaşma 
yeteneğini azaltarak çalışır.
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peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Dalteparin, subkutan (cilt altına) enjekte etmek için şişelerde ve önceden doldurulmuş şırıngalarda bir çözelti 
(sıvı) olarak gelir. Yetişkinler için kullanıldığında genellikle günde bir kez verilir, ancak belirli koşullar için günde 
iki kez verilebilir. Çocuklar için kullanıldığında genellikle günde iki kez verilir. Tedavinizin uzunluğu, sahip 
olduğunuz duruma ve vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlıdır. Anjina ve kalp krizinden 
kaynaklanan komplikasyonları önlemek için dalteparin kullanıyorsanız, genellikle 5 ila 8 gün süreyle verilir. 
Ameliyattan sonra DVT'yi önlemek için dalteparin kullanıyorsanız, genellikle ameliyat günü ve ameliyattan 
sonra 5 ila 10 gün boyunca verilir. . Yatak istirahati olan kişilerde DVT'yi önlemek için dalteparin kullanıyorsanız, 
genellikle 12 ila 14 gün süreyle verilir. Kanseriniz varsa ve DVT'yi tedavi etmek ve önlemek için dalteparin 
kullanılıyorsa,

Dalteparin size bir hemşire veya başka bir sağlık kuruluşu tarafından verilebilir veya ilacı evde enjekte etmeniz 
istenebilir. Dalteparin'i evde kullanacaksanız, bir sağlık kuruluşu size ilacı nasıl enjekte edeceğinizi gösterecektir, Bu 
talimatları anladığınızdan emin olun. Dalteparini vücudunuzun neresine enjekte etmeniz gerektiği, enjeksiyonun 
nasıl yapılacağı, ne tür bir şırınga kullanılacağı veya ilacı enjekte ettikten sonra kullanılmış iğne ve şırıngaların nasıl 
atılacağı hakkında herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun. İlacı her gün yaklaşık aynı saatte enjekte 
edin. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Dalteparini aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın 
veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Dalteparin ayrıca bazen atriyal fibrilasyonu veya çarpıntısı (kalbin düzensiz atması, vücutta pıhtı oluşma 
olasılığını artırması ve muhtemelen felce neden olması) olan ve kardiyoversiyon geçiren kişilerde felç veya 
kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olmak için kullanılır ( kalp ritmini normalleştirmek için bir prosedür). 
Ayrıca bazen protez (cerrahi olarak yerleştirilmiş) kalp kapakçığı olan kişilerde veya varfarin (Coumadin) 
tedavisi yeni başladığında veya kesildiğinde diğer durumlarda pıhtıları önlemek için kullanılır. Bazen bazı 
hamile kadınlarda ve total diz protezi, kalça kırığı ameliyatı veya diğer ameliyatları olan kişilerde kan 
pıhtılarını önlemek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Dalteparin enjeksiyonunu kullanmadan önce,

dalteparin, heparin, domuz ürünleri, diğer ilaçlar veya dalteparin enjeksiyonundaki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir 
listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçları 
mutlaka belirtin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.
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Vücudunuzun herhangi bir yerinde durdurulamayan ağır kanamanız varsa veya heparine karşı kanınızda düşük 
trombosit düzeyine (normal pıhtılaşma için gerekli kan hücrelerinin türü) neden olan bir reaksiyonunuz varsa veya 
olduysa doktorunuza söyleyin. Doktorunuz size dalteparin kullanmamanızı söyleyebilir.

hemofili (kanın normal olarak pıhtılaşmaması durumu), midenizde veya bağırsaklarınızda ülser veya 
hassas, şişmiş kan damarları, yüksek tansiyon, endokardit (bir enfeksiyon kalp), felç veya kısa süreli 
felç (TIA), yüksek tansiyon veya şeker hastalığına bağlı göz hastalığı veya karaciğer veya böbrek 
hastalığı. Ayrıca yakın zamanda beyin, omurga veya göz ameliyatı geçirdiyseniz veya yakın zamanda 
mide veya bağırsaklarınızdan kanama olup olmadığını da doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Dalteparin 
enjeksiyonu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine dalteparin enjeksiyonu 
kullandığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda enjekte edin. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
enjekte etmeyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Dalteparin enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

burun kanaması

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, ağrı, morarma veya yaralar

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini veya ÖNEMLİ 
UYARI bölümünde listelenenleri yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

olağandışı kanama veya morarma

cilt altında veya ağızda koyu kırmızı lekeler

kahve telvesine benzeyen kan veya kahverengi malzeme kusma veya tükürme

kanlı veya siyah, katranlı dışkı

idrarda kan

kırmızı veya koyu kahverengi idrar

aşırı adet kanaması

baş dönmesi veya baş dönmesi

kurdeşen, döküntü
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yüz, boğaz, dil, dudak veya gözlerin şişmesi

yutma veya nefes almada zorluk

Dalteparin enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 
varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Sağlık uzmanınız, ilacınızı nasıl saklayacağınızı size söyleyecektir. İlaçlarınızı oda sıcaklığında belirtilen şekilde 
saklayın. İlaçlarınızı doğru şekilde nasıl saklayacağınızı anladığınızdan emin olun. Dalteparin enjeksiyonu 
şişelerini açtıktan 2 hafta sonra atın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

olağandışı kanama

idrarda kan

siyah, katranlı tabureler

kolay morarma

dışkıda kırmızı kan

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline dalteparin enjeksiyonu 

yaptığınızı söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.
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