
 )کلگزان( انوکساپارین سدیم
 

کند. این دارو از لخته شدن خون جلوگیری مي کهباشد انوکساپارین سدیم یک داروی ضد انعقاد مي

رود. این بکار مي (ترومبوز وریدی عمقي) معموال برای پیشگیری از تشکیل لخته های خوني در عروق پاها

ا مهاجرت کرده و سبب بروز آمبولي ریوی شوند. لخته های خوني در صورت تشکیل، ممکن است به ریه ه

برخي بیماران بیشتر مستعد ترومبوز وریدی عمقي هستند، مثل افرادی که تحت اعمال جراحي تعویض 

 مانند. گیرند و تا مدتي پس از عمل بي حرکت ميمفصل لگن و زانو قرار مي

 

 :طریقه مصرف انوکساپارین سدیم

کند. را تجویز مي آنن نسخه نیست و بسته به مشکل شما پزشک معالج انوکساپارین سدیم داروی بدو

 آن جدا پرهیز نمایید. مقدارانوکساپارین سدیم را دقیقا مطابق با دستور پزشک خود مصرف و از تغییر لذا 

 

  :موارد منع مصرف

 انوکساپارین سدیم نباید در افراد دچار خونریزی فعال و شدید مصرف شود.

 

 :دوز دارو فراموش کردن

در صورت فراموش کردن یک دوز انوکساپارین سدیم، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را 

تزریق کنید. اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده طبق برنامه منظم 

 خود عمل کنید. مقدار دارو را دو برابر نکنید.

 

 :احتياطهشدارها و موارد 

 موارد زیر را به پزشک خود اطالع دهید:

  به انوکساپارین، دالتپارین، هپارین و یا هر داروی دیگری حساسیت دارید. اگر 

  کنیدمصرف ميخاصي  یهادارواگر . 

  مبتال به بیماری هستید یا سابقه ابتال به آن را دارید خصوصا بیماری کبدی، کلیوی یا قلبي، اگر

عفونت قلب(، دریچه مصنوعي یا پیوندی قلبي، پرفشاری خون، سکته مغزی، دیابت،  اندوکاردیت )نوعي

پالکت خون، زخم معده و خونریزی اخیر  مشکالت چشمي، تهدید به سقط، اختالالت انعقادی از جمله کمي

 گوارشي. 

 .قصد انجام عمل جراحي اعم از اعمال دندانپزشکي دارید 



  شدن دارید.اگر بارادر هستید یا قصد باردار 

 .اگر به کودك خود شیر مي دهید 

  باشد.سال مي 56سن شما بیشتر از 

در طول مدت درمان حتما با پزشک خود بطور مرتب در تماس باشید. الزم است وی وضعیت بیماری،  -

 پاسخ به درمان و برخي تست های آزمایشگاهي شما را کنترل کند. 

 

 :عوارض جانبي

 یجاد برخي عوارض ناخواسته گردد. انوکساپارین ممکن است سبب ا

هر یک از عالیم زیر با پزشک خود مشورت کنید: تهوع، استفراغ، ناراحتي معده  بروزدر صورت شدت یا 

  و اسهال.

در صورت وقوع هر یک از عالیم یا نشانه های زیر، مصرف دارو را قطع و بالفاصله به پزشک خود مراجعه 

کاهش هوشیاری، ضعف پاها، بي حسي یا گزگز شدن انتهاها، تب، بثورات پوستي، کهیر یا خارش،  کنید:

قرمزی یا تورم در ناحیه تزریق، خونریزی لثه ها، استفراغ خوني یا محتوی دانه های قهوه ای، مدفوع خوني یا 

ر یا مدفوع، خونریزی قاعدگي سیاه قیری شکل، ادرار خوني، ادرار قرمز یا قهوه ای تیره، اختالل کنترل ادرا

 شدید، خونریزی یا کبود شدگي غیرطبیعي و هر گونه عالمت نگران کننده.

 

 نحوه تزریق انوکساپارین:

 .صورت زیر جلدی عمیق تزریق شوده شود بایستي بکه تجویز ميسدیم هنگامي انوکساپارینآمپول 

م بصورت آماده تزریق در سرنگ هایي که از سدی انوکساپارینتزریق داخل عضالني آن ممنوع است. آمپول 

  باشد.قبل پر شده اند قابل دسترسي مي

حباب هوای داخل سرنگ نبایستي قبل از تزریق از داخل سرنگ  -1

 خارج گردد یعني سرنگ را هواگیری نکنید زیرا:

موقع هواگیری کردن سرنگ ممکن است چند قطره از دارو  -الف

  گردد.ز دارو ميهم خارج گردد که باعث کاهش دو

گردد زیرا هوای باعث کبود شدن محل تزریق مي هواگیری -ب

داخل سرنگ باعث تخلیه کامل سر سوزن شده و منجر به قفل 

 گردد.دارو در داخل بافت زیر جلدی مي

 تزریق زیر جلدی ترجیحا بایستي زماني که بیمار در بستر )تخت( دراز کشیده است انجام شود. -2



یا پهلوی خلفي دیواره شکم بطور تناوبي در سمت  یم در بافت زیر جلدی پهلوی قداميسد انوکساپارین -3

  گردد.راست یا چپ بدن بیمار تزریق مي

 

 

 

 

سدیم به این صورت است که بایستي  انوکساپارینتکنیک تزریق آمپول 

سوزن بطور کامال عمود )و نه مماس یا کج( بداخل یک چین پوستي که بین 

و انگشت سبابه بوجود آمده است فرو شود تمام طول سوزن انگشت شست 

شود و چین پوستي بایستي در تمام طول مدت در داخل چین پوستي وارد مي

  تزریق بین انگشتان دست نگه داشته شود.
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