انوکساپارین

ENOXAPARIN

اًَوعاپاریي یا ّپاریي تا ٍزى هَلىَلی ون ( )LMWHیه
ًَع زارٍی ظس اًعماز اظت وِ احتوال ایجاز لرتِ را واّػ
هی زّس.

نکات مهم:

موارد مصزف:

قبل اس تشریق دارو...

 .1پیؽگیری از لرتِ ؼسى ذَى زر ٍریس ّای عومی تِ
زًثال اعوال جراحی جایگسیٌی لگي یا زاًَ ٍ اعوال جراحی
ؼىن وِ هوىي اظت هٌجر تِ آهثَلی ریَی ؼًَس.
 .2پیؽگیری از عَارض ًاؼی از واّػ ذًَرظاًی ٍ اوعیصى
رظاًی زر آًصیي ًاپایس ار ٍ ظىتِ للثی ّوسهاى تا هصرف
آظپریي.

*زارٍ تا ظایر فرآٍرزُ ّا ٍ هحلَلْا هرلَغ ًؽَز.
*زارٍ را زر زهای  25زرجِ ظاًتی گراز ًگْساری ًوَزُ ٍ از
ید ززگی جلَگیری ؼَز.
*لثل از ؼرٍع زرهاى ٍظعیت اًعمازی تررظی هی ؼَز.
*هؽالعات ذًَی ًظیر ( ٍ )CBC,Hb,HCTهؽالعات
اًعمازی – پالوت ،ذَى هرفی زر هسفَع اًجام هی ؼَز.
*هؽالعات ولیَی هثل  Bun ,Crپایِ ٍ زٍرُ ای اًجام هی
ؼَز.
* وٌترل فؽارذَى ،عالین حیاتی را تِ ذصَؾ زر هَارزی
وِ ظاتمِ ذًَریسی گَارؼی ٍ ظایر اذتالالت ّوراُ تا
افسایػ ذؽر ذًَریسی ٍجَز زارز تِ زلت وٌترل وٌیس.

موارد عدم مصزف:
حعاظیت ًعثت تِ ایي زارٍ ٍ ّپاریي ،ذًَریسی فعال ٍ
گعترزُ ،واّػ پالوتّ ،وَفیلی ،ظرؼاى ذَى ّوراُ تا
ذًَریسی ،زذن هعسُ.
تداخالت :
دارو -دارو :هصرف ّوسهاى ایي زارٍ تا ظایر زارٍّای ظس
اىعماز ٍ ترویثات ظس پالوت تاعث افسایػ ذؽر ذًَریسی هی
گرزز.
داروباموادگیاهی:ظیر،زًجثیل،جیٌىَ،جیٌعیٌگ،ؼثسرظرخ،

ّای هحل تسریكً ،ظیر  :تحریه ،زرز،وثَزیً ،اراحتی،
ظفتی ،لرهسی ،ویعت ،ذارغ زر  98زرصس هَارز هی ؼَز.

حین تشریق دارو...
*جْت حفظ ظؽَح ذًَی زارٍ زرفَاصل زهاًی از
تٌظین ؼسُ تسریك ؼَز.

تیس ظفیس احتوال ترٍز ذًَریسی را افسایػ هی زٌّس.
دارو با غذاً :اؼٌاذتِ
واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی :
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تَْع،
گیجی ٍ ذَاب آلَزگی ،تَرم اًساهْای هحیؽی،
ذًَریسی ،واّػ تعساز پالوت ّا ،افسایػ پتاظین ذَى زر
ًارظایی ولیِ ،ایي فرآٍرزُ هٌجر تِ عَارظی از لثیل ٍاوٌػ

*زظتْا را تا آب ٍ صاتَى تؽَییس.

لثل

*زر زهاى تسریك زارٍ زر ٍظعیت ذَاتیسُ تِ پؽت
قرار زاؼتِ تاؼیس.

*هحل تسریك را زرراظت ٍ چپ لساهی -جاًثی ٍ راظت ٍ
چپ ذلفی -جاًثی زیَارُ ؼىن اًتراب ًواییس.

*زارٍ ًثایس تر رٍی تازٍ ،راى ٍ  ...تسریك ؼَز.
*تعس از اًتراب ًاحیِ تسریك ظرًگ را هاًٌس للن زر زظت
تگیریسٍ لعوت هرتَؼِ را تیي زٍ اًگؽت ؼعت ٍ اؼارُ
ًیؽگَى تگیریس تا حسٍز  2/5ظاًتی هتر تیي پَظت ٍ الیِ
زیر آى تیي اًگؽتاى لرار گیرز.
*تواهی ظَزى را تِ صَرت عوَزی زر چیي پَظتی ایجاز
ؼسُ ٍارز ًواییس.

*زارٍ را فمػ از راُ زیر جلسی تسریك ًواییس ٍ از تسریك
ععالًی ذَززاری ؼَز.
*آظپیراظیَى اًجام ًؽَز.
*هحل تسریك زر هىاًْای شور ؼسُ تِ ؼَر هرتة تعَیط
ؼَز.
*زر صَرت رٍیت شرات زر زارٍ از تسریك آى ذَززاری ؼَز.

بعد از تزریق...
ظرًگ را تعس از اظتفازُ زر ظرف هٌاظثی زٍر تیاًسازیس.

*از هاظاش هحل تسریك ذَززاری ؼَز.
*پایػ ذًَریسی از لثِ،وثَزی ،هسفَع ظیاُ لیری رًگ ٍ
ٍجَز ذَى زر ازرار ٍ گسارغ آى
*زر صَرت تغییر رًگ ازرار ،اظتفراغ لرهس یا لَُْ ای تیرُ،
هسفَع لرهس یا ظیاُ ،ذلػ ذًَی ،ذًَریسی از تیٌی ،وثَزی
پَظت ٍ زرز لفعِ ضیٌِ ٍ ؼَالًی ؼسى زٍرُ لاعسگی تِ
پسؼه هراجعِ ًواییس.
*ترؼح ایي زارٍ زر ؼیر هازر ثاتت ًؽسُ اظت ،هصرف ایي
زارٍ زر زٍراى ؼیرزّی تایس تا احتیاغ صَرت گیرز.
*اظتفازُ از هعَان ًرم ترای جلَگیری از ذًَریسی لثِ ٍ
اظتفازُ از ریػ تراغ ترلی تَصیِ هی ؼَز.

*از هصرف زارٍّا ی تسٍى ًعرِ حاٍی آظپریي هگر تا تجَیس
پسؼه ذَززاری ؼَز.
نکات مهم:
 $ذَاؾ ظس اًعمازی زارٍ زر ایجاز وثَزی پط از تسریك
تاثیر زاؼتِ ٍ زارٍ تِ ؼست اظیسی تَزُ ٍ ّویي عاهل زر
ترٍز زرز پط از تسریك ًمػ هْوی زارز.
 $آظپیراظیَى ظرًگ ٍ هاظاش هحل تسریك هوىي اظت زر
ایجاز وثَزی هَثر تاؼس.
 $اًجام تسریك تِ صَرت عوَزی ظوي تاال وؽیسى پَظت،
عسم آظپیراظیَى ،پیؽگیری از جاتجایی ظرًگ ظوي تسریك
ٍ تعَیط هىاًْای تسریك عَارض تسریمات زیر جلسی
اًَوعاپاریي را واّػ هی زّس .
 $تاذیر زر ذرٍج ظَزى پط از تسریك زهاى الزم ترای اًتؽار
زارٍ زر تافت ّای هجاٍر را فراّن هی ظاززٍ زر ًتیجِ زارٍی
ووتری از هحل هجرای ظَزى تِ تافت ّای تاالتر ًؽت هی
وٌسٍ ّویي اهر هی تَاًس زر واّػ زرز ٍ وثَزی پَظت
هَثر تاؼس.
 $افسایػ زهاى تسریك زیر جلسی اًَوعاپاریي تِ هست 30
ثاًیِ ،زرز هحل تسریك را واّػ هی زّس .
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