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Dalteparin Injection
binibigkas bilang (dal te pa' rin)

MAHALAGANG BABALA:

Kung mayroon kang epidural o spinal anesthesia o spinal puncture habang gumagamit ng 'blood thinner' tulad ng 

dalteparin injection, ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng namuong namuong dugo sa o sa paligid ng iyong gulugod na 

maaaring maging sanhi ng iyong pagkaparalisado. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang epidural catheter na natitira 

sa iyong katawan, kung kamakailan kang nagkaroon ng spinal anesthesia (pagbibigay ng gamot sa pananakit sa lugar sa 

paligid ng gulugod), o nagkaroon o nakaranas na ng paulit-ulit na epidural o spinal puncture o mga problema sa mga ito 

mga pamamaraan, spinal deformity, o spinal surgery. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng alinman 

sa mga sumusunod: anagrelide (Agrylin); apixaban (Eliquis); aspirin at iba pang nonsteroidal antiinflammatory drugs 

(NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin, iba pa), indomethacin (Indocin, Tivorbex), ketoprofen, at naproxen (Aleve, 

Anaprox, iba); cilostazol; clopidogrel (Plavix); dabigatran (Pradaxa); dipyridamole (Persantine, sa Aggrenox); edoxaban 

(Savaysa); heparin; prasugrel (Effient); rivaroxaban (Xarelto); ticagrelor (Brilinta); ticlopidine; at warfarin (Coumadin, 

Jantoven). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: panghihina 

ng kalamnan (lalo na sa iyong mga binti at paa), pamamanhid o pangingilig (lalo na sa iyong mga binti), pananakit ng likod, 

o pagkawala ng kontrol sa iyong bituka o pantog.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa dalteparin injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa panganib ng paggamit ng dalteparin injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Dalteparin kasama ng aspirin upang maiwasan ang mga seryoso o nakamamatay na komplikasyon mula sa angina 

(pananakit ng dibdib) at mga atake sa puso. Ginagamit din ang Dalteparin upang maiwasan ang deep vein thrombosis (DVT; isang 

namuong dugo, kadalasan sa binti), na maaaring humantong sa pulmonary embolism (PE; isang namuong dugo sa baga), sa mga taong 

nasa bedrest o may balakang. pagpapalit o operasyon sa tiyan. Ginagamit din ito sa paggamot sa DVT o PE at pinipigilan itong mangyari 

muli sa mga bata na isang buwang gulang at mas matanda, at sa mga nasa hustong gulang na may DVT o PE na may kanser. Ang 

Dalteparin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticoagulants ('mga blood thinner'). Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagpapababa ng kakayahan sa pamumuo ng dugo.
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paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Dalteparin bilang isang solusyon (likido) sa mga vial at prefilled syringe upang mag-iniksyon sa ilalim ng balat (sa ilalim ng balat). 

Kapag ginamit para sa mga nasa hustong gulang, ito ay karaniwang ibinibigay isang beses sa isang araw, ngunit maaaring ibigay dalawang beses 

sa isang araw para sa ilang mga kundisyon. Kapag ginagamit para sa mga bata, ito ay karaniwang ibinibigay dalawang beses sa isang araw. Ang 

tagal ng iyong paggamot ay depende sa kondisyon na mayroon ka at kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa gamot. Kung gumagamit 

ka ng dalteparin upang maiwasan ang mga komplikasyon mula sa angina at atake sa puso kadalasang ibinibigay ito sa loob ng 5 hanggang 8 araw. 

Kung gumagamit ka ng dalteparin upang maiwasan ang DVT pagkatapos ng operasyon, kadalasang ibinibigay ito sa araw ng operasyon, at sa loob 

ng 5 hanggang 10 araw pagkatapos ng operasyon. . Kung gumagamit ka ng dalteparin upang maiwasan ang DVT sa mga taong nasa bedrest, 

kadalasang ibinibigay ito sa loob ng 12 hanggang 14 na araw. Kung ikaw ay may kanser at ang dalteparin ay ginagamit upang gamutin at maiwasan 

ang DVT,

Ang Dalteparin ay maaaring ibigay sa iyo ng isang nars o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o maaaring sabihin sa iyo na mag-

iniksyon ng gamot sa bahay. Kung gagamit ka ng dalteparin sa bahay, ipapakita sa iyo ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung 

paano mag-iniksyon ng gamot, Tiyaking naiintindihan mo ang mga direksyong ito. Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 

kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung saan sa iyong katawan dapat kang mag-iniksyon ng dalteparin, kung paano ibigay ang 

iniksyon, anong uri ng hiringgilya ang gagamitin, o kung paano itapon ang mga ginamit na karayom   at hiringgilya pagkatapos mong iturok ang gamot. 

Iturok ang gamot sa halos parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o 

parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng dalteparin nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas 

marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang Dalteparin upang makatulong na maiwasan ang mga stroke o pamumuo ng dugo sa mga taong may atrial fibrillation o 

flutter (isang kondisyon kung saan hindi regular ang tibok ng puso, pinatataas ang posibilidad na magkaroon ng mga clots sa katawan, at posibleng 

magdulot ng mga stroke) na sumasailalim sa cardioversion ( isang pamamaraan upang gawing normal ang ritmo ng puso). Ginagamit din ito kung 

minsan upang maiwasan ang mga clots sa mga taong may prosthetic (pinasok na surgically) na mga balbula sa puso, o iba pang mga kondisyon, 

kapag ang kanilang warfarin (Coumadin) therapy ay kasisimula pa lang o naantala. Ginagamit din ito minsan upang maiwasan ang mga pamumuo 

ng dugo sa ilang mga buntis na kababaihan at sa mga taong nagkakaroon ng kabuuang pagpapalit ng tuhod, operasyon ng bali sa balakang, o iba 

pang mga operasyon. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang dalteparin injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa dalteparin, heparin, mga produkto ng baboy, anumang iba pang mga 

gamot, o alinman sa mga sangkap sa dalteparin injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa 

seksyong MAHALAGANG BABALA. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o 

subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
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sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mabigat na pagdurugo saanman sa iyong katawan na hindi mapigilan o kung mayroon ka o 

nagkaroon na ng reaksyon sa heparin na nagdulot ng mababang antas ng mga platelet (uri ng mga selula ng dugo na kailangan para sa 

normal na pamumuo) sa iyong dugo. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng dalteparin.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa pagdurugo tulad ng hemophilia (kondisyon kung saan 
ang dugo ay hindi normal na namumuo), mga ulser o maselan, namamagang mga daluyan ng dugo sa iyong tiyan o bituka, 
mataas na presyon ng dugo, endocarditis (isang impeksiyon sa ang puso), isang stroke o ministroke (TIA), sakit sa mata dahil 
sa altapresyon o diabetes, o sakit sa atay o bato. Sabihin din sa iyong doktor kung kamakailan kang nagkaroon ng operasyon 
sa utak, gulugod, o mata, o kung kamakailan kang nagkaroon ng pagdurugo mula sa iyong tiyan o bituka.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng dalteparin injection, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng 
dalteparin injection.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Iturok ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag mag-iniksyon ng dobleng dosis para makabawi sa 

napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Dalteparin injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha 

o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagdurugo ng ilong

pamumula, pananakit, pasa, o mga sugat sa lugar ng iniksyon

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, o 
ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency 
na medikal na paggamot:

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

dark red spots sa ilalim ng balat o sa bibig

pagsusuka o pagdura ng dugo o kayumangging materyal na kahawig ng mga butil ng kape

dumi o itim, dumi ng dumi

dugo sa ihi

pula o dark-brown na ihi

labis na pagdurugo ng regla

pagkahilo o pagkahilo

pantal, pantal
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pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, o mata

kahirapan sa paglunok o paghinga

Ang Dalteparin injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung paano iimbak ang iyong gamot. Itabi ang iyong gamot ayon sa 

itinuro sa temperatura ng kuwarto. Tiyaking naiintindihan mo kung paano iimbak nang maayos ang iyong gamot. Itapon ang mga vial ng 

dalteparin injection 2 linggo pagkatapos buksan.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

hindi pangkaraniwang pagdurugo

dugo sa ihi

itim, nakatabing dumi

madaling pasa

pulang dugo sa dumi

suka na duguan o parang coffee grounds
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Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay tumatanggap ng 

dalteparin injection.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Fragmin®

Huling Binago - 07/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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