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Dalteparine-injectie
uitgesproken als (dal te pa' rin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Als u een ruggenprik of spinale anesthesie of een ruggengraatpunctie krijgt terwijl u een 'bloedverdunner' 
zoals een dalteparine-injectie gebruikt, loopt u het risico een bloedstolsel te krijgen in of rond uw wervelkolom 
waardoor u verlamd kunt raken. Vertel het uw arts als u een epidurale katheter in uw lichaam heeft, als u 
onlangs spinale anesthesie heeft gehad (toediening van pijnstillers in het gebied rond de wervelkolom), of als u 
herhaalde epidurale of spinale puncties of problemen hiermee heeft gehad of ooit heeft gehad. procedures, 
spinale misvorming of spinale chirurgie. Vertel het uw arts en apotheker als u een van de volgende 
geneesmiddelen gebruikt: anagrelide (Agrylin); apixaban (Eliquis); aspirine en andere niet-steroïde anti-
inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin, anderen), indomethacine (Indocin, 
Tivorbex), ketoprofen en naproxen (Aleve, Anaprox, anderen); cilostazol; clopidogrel (Plavix); dabigatran 
(Pradaxa); dipyridamol (Persantine, in Aggrenox); edoxaban (Savaysa); heparine; prasugrel (Effient); 
rivaroxaban (Xarelto); ticagrelor (Brilinta); ticlopidine; en warfarine (Coumadin, Jantoven). Als u een van de 
volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: spierzwakte (vooral in uw benen 
en voeten), gevoelloosheid of tintelingen (vooral in uw benen), rugpijn of verlies van controle over uw darmen 
of blaas.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op de dalteparine-injectie te controleren.

Praat met uw arts over het risico van het gebruik van dalteparine-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Dalteparine wordt gebruikt in combinatie met aspirine om ernstige of levensbedreigende complicaties door angina (pijn op de 

borst) en hartaanvallen te voorkomen. Dalteparine wordt ook gebruikt ter voorkoming van diepe veneuze trombose (DVT; een 

bloedstolsel, meestal in het been), wat kan leiden tot longembolie (PE; een bloedstolsel in de long), bij mensen die in bed liggen of 

heupheupen hebben. vervanging of buikoperatie. Het wordt ook gebruikt om DVT of PE te behandelen en te voorkomen dat het 

opnieuw gebeurt bij kinderen van één maand en ouder, en bij volwassenen met DVT of PE die kanker hebben. Dalteparine zit in 

een klasse medicijnen die anticoagulantia ('bloedverdunners') worden genoemd. Het werkt door het stollingsvermogen van het 

bloed te verminderen.
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hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Dalteparine wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) in injectieflacons en voorgevulde spuiten om subcutaan (onder de huid) te 

injecteren. Bij gebruik voor volwassenen wordt het gewoonlijk eenmaal per dag gegeven, maar onder bepaalde omstandigheden kan het 

tweemaal per dag worden gegeven. Bij gebruik voor kinderen wordt het meestal twee keer per dag gegeven. De duur van uw behandeling 

hangt af van de aandoening die u heeft en hoe goed uw lichaam op de medicatie reageert. Als u dalteparine gebruikt om complicaties als 

gevolg van angina en hartaanvallen te voorkomen, wordt dit gewoonlijk gedurende 5 tot 8 dagen gegeven. Als u dalteparine gebruikt om 

DVT na een operatie te voorkomen, wordt dit gewoonlijk gegeven op de dag van de operatie en gedurende 5 tot 10 dagen na de operatie. . 

Als u dalteparine gebruikt om DVT te voorkomen bij mensen die bedrust hebben, wordt dit gewoonlijk gedurende 12 tot 14 dagen 

gegeven. Als u kanker heeft en dalteparine wordt gebruikt om DVT te behandelen en te voorkomen,

Dalteparine kan aan u worden gegeven door een verpleegkundige of andere zorgverlener, of u kunt worden verteld 
dat u de medicatie thuis moet injecteren. Als u dalteparine thuis gaat gebruiken, zal een zorgverlener u laten zien 
hoe u de medicatie moet injecteren. Zorg ervoor dat u deze instructies begrijpt. Vraag uw zorgverlener als u vragen 
heeft over waar op uw lichaam u dalteparine moet injecteren, hoe u de injectie moet geven, welk type spuit u moet 
gebruiken of hoe u gebruikte naalden en spuiten moet weggooien nadat u de medicatie heeft geïnjecteerd. 
Injecteer de medicatie elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en). Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig 
en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik dalteparine precies zoals 
aangegeven. Gebruik het niet meer of minder of vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dalteparine wordt soms ook gebruikt om beroertes of bloedstolsels te helpen voorkomen bij mensen met atriale fibrillatie 

of -fladderen (een aandoening waarbij het hart onregelmatig klopt, waardoor de kans op stolsels in het lichaam groter 

wordt en mogelijk beroertes veroorzaakt) die cardioversie ondergaan ( een procedure om het hartritme te normaliseren). 

Het wordt soms ook gebruikt om stolsels te voorkomen bij mensen met prothetische (chirurgisch ingebrachte) hartkleppen 

of andere aandoeningen, wanneer hun behandeling met warfarine (Coumadin) net is gestart of is onderbroken. Het wordt 

soms ook gebruikt om bloedstolsels te voorkomen bij bepaalde zwangere vrouwen en bij mensen die een totale 

knieprothese, heupfractuuroperatie of andere operaties ondergaan. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van 

dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u dalteparine-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor dalteparine, heparine, varkensvleesproducten, andere 
medicijnen of een van de bestanddelen van de dalteparine-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de 
ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt 
die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696006.html 2/5



14/4/22, 13:36 Dalteparine-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

vertel het uw arts als u ergens in uw lichaam hevige bloedingen heeft die niet gestopt kunnen worden of als u een reactie 
op heparine heeft of ooit heeft gehad die een laag aantal bloedplaatjes (type bloedcellen nodig voor normale stolling) in 
uw bloed veroorzaakte. Uw arts kan u vertellen om geen dalteparine te gebruiken.

vertel het uw arts als u een bloedingsstoornis heeft of ooit heeft gehad zoals hemofilie (aandoening waarbij het 
bloed niet normaal stolt), zweren of gevoelige, gezwollen bloedvaten in uw maag of darmen, hoge bloeddruk, 
endocarditis (een infectie het hart), een beroerte of miniberoerte (TIA), oogziekte als gevolg van hoge bloeddruk 
of diabetes, of lever- of nierziekte. Vertel het uw arts ook als u onlangs een hersen-, ruggengraat- of oogoperatie 
heeft ondergaan, of als u onlangs een bloeding uit uw maag of darmen heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt 
terwijl u dalteparine-injectie gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
dalteparine-injectie gebruikt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Injecteer de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste 

dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Injecteer geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te 

halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Dalteparine-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze 
symptomen ernstig is of niet weggaat:

neusbloedingen

roodheid, pijn, blauwe plekken of zweren op de injectieplaats

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, of de symptomen die worden 
vermeld in het gedeelte BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag 
medische noodhulp:

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

donkerrode vlekken onder de huid of in de mond

braken of bloed opspugen of bruin materiaal dat op koffiedik lijkt

bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting

bloed in de urine

rode of donkerbruine urine

overmatig menstrueel bloeden

duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

netelroos, uitslag
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zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen of de ogen

moeite met slikken of ademen

Dalteparine-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Uw zorgverlener zal u vertellen hoe u uw medicatie moet bewaren. Bewaar uw medicatie zoals aangegeven bij 

kamertemperatuur. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u uw medicatie op de juiste manier bewaart. Gooi de injectieflacons 

met dalteparine-injectie 2 weken na opening weg.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

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

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

ongebruikelijke bloeding

bloed in de urine

zwarte, teerachtige ontlasting

gemakkelijk blauwe plekken

rood bloed in ontlasting

braaksel dat bloederig is of eruitziet als koffiedik
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wat moet ik nog meer weten?

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u dalteparine 

krijgt toegediend.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Fragmin®
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