Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε
Heparin LEO
ελέζηκν δηάιπκα
Heparin Sodium
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε
απηό ην θάξκαθν, δηόηη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζαο.
- Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
- Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
- Η ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην
θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκε θαη όηαλ ηα ζεκεία ηεο
αζζέλεηάο ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο.
- Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό, ή ηνλ θαξκαθνπνηό
ή ηνλ λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.
Τη πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ:
1. Ση είλαη ε heparin θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε heparin
3. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε heparin
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5. Πώο λα θπιάζζεηαη ηελ heparin
6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο
Τη είλαη ε heparin θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο

1.

Η heparin πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία Heparin Sodium θαη αλήθεη ζε κία νκάδα θαξκάθσλ πνπ
νλνκάδνληαη αληηπεθηηθά.
Η επαξίλε αιιάδεη ηνλ ηξόπν πνπ πήδεη ην αίκα ζαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην αίκα ζαο ζπλερίδεη λα ξέεη
νκαιά κέζα ζηα αηκνθόξα αγγεία. Απηά είλαη νη ζσιήλεο πνπ κεηαθέξνπλ ην αίκα ζε όιν ην ζώκα ζαο
θαη νλνκάδνληαη αξηεξίεο θαη θιέβεο.
Η επαξίλε ρξεζηκνπνηείηαη :
 Γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλαζηνιή επέθηαζεο ησλ επηβιαβώλ ζξόκβσλ αίκαηνο ζηηο θιέβεο ζαο
(ζεξαπεία).


Γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλαζηνιή ζρεκαηηζκνύ επηβιαβώλ ζξόκβσλ αίκαηνο ζηηο θιέβεο ζαο
(πξνθύιαμε).



Γηα λα βνεζήζεη ηελ αλαζηνιή ζρεκαηηζκνύ ζξόκβνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμσζσκαηηθήο
θπθινθνξίαο θαη ηεο αηκνθάζαξζεο.

2.

Τη πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε heparin
Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε heparin

-

ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο ζηε επαξίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν από ηα ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ
θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6).
εάλ έρεηε ζξνκβνθπηηνπελία από επαξίλε (ηύπνπ ΙΙ) ή είραηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
αηκνπεηαιίσλ ζην αίκα ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε επαξίλε
εάλ έρεηε ζνβαξή αηκνξξαγία ή ζπλζήθεο πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα ζνβαξή αηκνξξαγία.
εάλ έρεηε ζεπηηθή ελδνθαξδίηηδα
αληελδείθλπηαη λα ιάβεηε ηνπηθή αλαηζζεζία ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο,
εάλ έρεηε ιάβεη ζεξαπεπηηθέο δόζεηο επαξίλεο. Δπηπιένλ, αληελδείθλπηαη ε εηζαγσγή
επηζθιεξίδηνπ θαζεηήξα, εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεπηηθέο δόζεηο επαξίλεο,. Αθαίξεζε ή ρεηξηζκόο
ηνπ επηζθιεξίδηνπ θαζεηήξα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν όηαλ ην όθεινο ππεξηεξεί ηνπ θηλδύλνπ.
Απηό ην θάξκαθν δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε πξόσξα βξέθε θαη λενγλά θαζώο πεξηέρεη
βελδπιηθή αιθνόιε (benzyl alcohol).

Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
Απεπζπλζείηε ζηνλ ηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε heparin
- Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε πάζεζε ή παίξλεηε θάπνην θάξκαθν πνπ ζαο θάλεη λα αηκνξξαγείηε
εύθνια. Ρσηήζηε ηνλ ηαηξό ζαο αλ δελ είζηε ζίγνπξνη.
- Ο ηαηξόο κπνξεί λα ζαο θάλεη εμέηαζε αίκαηνο πξηλ αξρίζεηε απηό ην θάξκαθν, θαη θαηά ηε
δηάξθεηα πνπ ην ιακβάλεηε. Απηό γίλεηαη γηα λα ειέγρεηαη ν αξηζκόο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ηα
επίπεδα θαιίνπ ζην αίκα ζαο.
- ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ιάβεηε αλαηζζεζία από ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ιακβάλεηε
πξνθπιαθηηθέο δόζεηο επαξίλεο ε ηνπνζέηεζε ή ε αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα δελ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν 4-6 σξώλ κεηά ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζε επαξίλεο. Η επόκελε δόζε δελ
ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί πξηλ από ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ 1 ώξαο κεηά ηε δηαδηθαζία.
- ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ιάβεηε αλαηζζεζία από ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ελώ ιακβάλεηε
ζεξαπεπηηθέο δόζεηο επαξίλεο ε ηνπνζέηεζε ή ε αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα δελ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν 4-6 σξώλ κεηά ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζε επαξίλεο ελδνθιεβίσο ή 8-12
ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζε επαξίλεο ππνδνξίσο. Η επόκελε δόζε δελ ζα πξέπεη λα
ρνξεγεζεί πξηλ από ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ 1 ώξαο κεηά ηε δηαδηθαζία.
- Δάλ ζαο ρνξεγεζεί από ηνλ ηαηξό ζαο αληηπεθηηθή αγσγή ζην πιαίζην εθαξκνγήο επηζθιεξίδηαο
ή λσηηαίαο αλαηζζεζίαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε άκεζα ηελ λνζνθόκα ή ηνλ ηαηξό, εάλ
λνηώζεηε πόλν ζηελ πιάηε, κνύδηαζκα θαη αδπλακία ζηα θάησ άθξα θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ
εληέξνπ ή ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο.
- Η επαξίλε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ελδνκπτθά, εμ’ αηηίαο ηνπ θηλδύλνπ δεκηνπξγίαο
αηκαηώκαηνο. Δμ’ αηηίαο απηνύ ηνπ θηλδύλνπ, ε ηαπηόρξνλε ρξήζε ελδνκπτθώλ ελέζεσλ ζα
πξέπεη λα απνθεύγεηαη.
- Δάλ γλσξίδεηε όηη πάζρεηε από νπνηαδήπνηε ηαηξηθή πάζεζε (π.ρ. ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα) ή
ιακβάλεηε ηαπηόρξνλε ζεξαπεία κε θάξκαθα ηα νπνία κπνξεί λα απμήζνπλ ηα επίπεδα θαιίνπ
ζην αίκα ζαο (ππεξθαιηαηκία).
- Η ρνξήγεζε επαξίλεο αιινηώλεη ηηο κεηξήζεηο πξνζξνκβίλεο, SGOT, SGPT ρσξίο
παξάιιειε αύμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. Γεδνκέλνπ όηη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ
ακηλνηξαλζθεξαζώλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηάγλσζε ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ,
ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο θαη δηαθόξσλ παζήζεσλ ηνπ ήπαηνο, ε αύμεζε απηώλ ησλ ελδύκσλ
ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε επαξίλε πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε πξνζνρή.
Άιια θάξκαθα θαη Heparin

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε, έρεηε πξόζθαηα πάξεη ή κπνξεί λα
πάξεηε άιια θάξκαθα.
Μεξηθά θάξκαθα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ δξάζε πνπ έρεη ε επαξίλε ζηε κείσζε ηεο
πεθηηθόηεηαο ηνπ αίκαηνο. Πείηε ζηνλ γηαηξό ζαο εάλ παίξλεηε θάπνην από ηα παξαθάησ είδε θαξκάθσλ:

-

- αλαζηνιείο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηκνπεηαιίσλ (π.ρ. αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ, άιια κε ζηεξνεηδή
αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (NSAIDs) θαη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξόζιεςεο ζεξνηνλίλεο
(SSRIs))
ζξνκβνιπηηθνί παξάγνληεο
αληαγσληζηέο βηηακίλεο Κ (θάξκαθα ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηε δξάζε ηεο βηηακίλεο Κ)
ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C θαη άκεζνη αλαζηνιείο ζξνκβίλεο
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί,
δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε απηό ην θάξκαθν.
Η επαξίλε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν εάλ ζεσξείηαη απαξαίηεην από ηνλ γηαηξό ζαο. Αληηπεθηηθή
αγσγή ζε έγθπεο γπλαίθεο απαηηεί ηε θξνληίδα εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ.
Η επαξίλε δελ δηαπεξλά ηνλ πιαθνύληα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ
ηξηκήλσλ ηεο εγθπκνζύλεο εάλ είλαη θιηληθά αλαγθαίν.
Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ αηκνξξαγίαο, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ
θαη ηεο επηζθιεξίδηνπ αλαηζζεζίαο.
Η Heparin LEO® πεξηέρεη βελδπιηθή αιθνόιε. Απηό ην ζπληεξεηηθό κπνξεί λα δηαπεξάζεη ηνλ
πιαθνύληα.
Θειαζκόο
Γελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ζε ζειάδνληα βξέθε.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ
Η επαξίλε δελ έρεη θακία ή έρεη αζήκαληε επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνύ κεραλώλ.
Η Heparin LEO® πεξηέρεη:



3.

Νάηξην (sodium). Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ πεξηέρεη ιηγόηεξν από 1mmol λάηξην (23 mg)
αλά δόζε, δει. νπζηαζηηθά είλαη «ειεύζεξν λαηξίνπ».
Βελδπιηθή αιθνόιε (benzyl alcohol). Απηό είλαη έλα ζπληεξεηηθό. Μπνξεί κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ηνμηθέο θαη αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζε βξέθε θαη παηδηά έσο 3 ρξνλώλ.

Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Heparin

Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηό απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ
θαξκαθνπνηνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.

Η επαξίλε ζα ζαο ρνξεγεζεί από ηνλ ηαηξό ή ηε λνζνθόκα. Η επαξίλε δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε
άιια ελέζηκα, ρνξεγείηαη ελδνθιέβηα.
Ο ηαηξόο ζαο ζα νξίζεη ηε ζσζηή δόζε γηα εζάο.
Εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε κεγαιύηεξε δόζε heparin από ηελ θαλνληθή
Μπνξεί λα εκθαληζζνύλ αηκνξξαγίεο. Γηαβάζηε ηελ παξάγξαθν 4 γηα λα εληνπίζεηε ηπρόλ ζεκάδηα πνπ
κπνξεί λα ζπκβνύλ ζε εζάο.
ε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα πάξεηε έλα άιιν θάξκαθν πνπ νλνκάδεηαη
protamine sulphate.
Εάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ heparin
Δάλ λνκίδεηε όηη μεράζαηε κία δόζε πείηε ην ζηνλ ηαηξό ή ζηε λνζνθόκα ζαο.
Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, παξαθαιώ ξσηήζηε ηνλ
ηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ
θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ
ρξήζεο.
Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζπρλόηεξα ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα κε ην αίκα (π.ρ.
αηκνξξαγία ή κεηαβνιέο ζηηο εμεηάζεηο αίκαηνο) θαη δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο.
πρλέο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 10 αλζξώπνπο)
- Αηκνξξαγία (παξνπζία αίκαηνο ζηα νύξα, θόπξαλα, νύια, δέξκα)
- Αηκάησκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αηκαηώκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, αηκνξξαγίαο, πόλνπ, θλεζκνύ,
νδηδίνπ, εξπζξόηεηαο θαη εμαγγείσζεο)
- Αύμεζε ηξαλζακηλαζώλ
Όρη ζπρλέο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 100 αλζξώπνπο)
- Μείσζε ησλ αηκνπεηαιίσλ (ζξνκβνθπηηνπελία), ε νπνία κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζαλ απμεκέλε ηάζε γηα
κώισπεο θαη αηκνξξαγίεο.
- Αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε
- Τπεξεπαηζζεζία
- Τπεξθαιηαηκία
- Νέθξσζε ηνπ δέξκαηνο
- Δμάλζεκα
- Κλίδσζε
- Κλεζκόο
- Οζηενπόξσζε (ζε καθξνρξόληα ζεξαπεία)
- Δπίκνλε ζηύζε, ζπλήζσο επώδπλε, ρσξίο ζεμνπαιηθή επηζπκία (πξηαπηζκόο).

- Αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο
Αλαθνξά αλεπηζύκεηωλ ελεξγεηώλ
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό, ή ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ
λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ
θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο, κέζσ ηνπ
εζληθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Διιάδα Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ, Μεζνγείσλ 284, GR-15562
Υνιαξγόο, Αζήλα Σει: +30 21 32040380/337 Φαμ: + 30 21 06549585 Ιζηόηνπνο: http://www.eof.gr.
Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζόηεξσλ
πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ.
5. Πώο λα θπιάζζεηαη ηελ heparin
Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην θζάλνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί
κεηά ηε ΛΗΞΗ. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί.
Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 250 C.
Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα.
Ρσηείζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δε ρξεζηκνπνηείηε πηα.
Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
5. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο
Τη πεξηέρεη ε heparin
Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε Heparin sodium. Κάζε ml ελέζηκνπ δηαιύκαηνο πεξηέρεη 5.000 IU Heparin
sodium.
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη :
Benzyl Alcohol 10 mg
Methylparaben E 218
Propylparaben E 216
Sodium Citrate Dihydrate
Sodium Chloride
Water for injection
Εκθάληζε ηεο heparin θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Η επαξίλε είλαη έλα θαζαξό, άρξσκν ή ππνθίηξηλν πγξό.
Βξίζθεηαη ζε γπάιηλν θηαιίδην ησλ 5 ml.
Μεγέζε ζπζθεπαζίαο: Κνπηί ησλ 10 γπάιηλσλ θηαιηδίσλ x 5 ml
Κάηνρνο ηεο αδείαο θπθινθνξίαο θαη παξαγωγόο
Ο Κάηνρνο ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο είλαη:

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύκεο & ελέθα 10
GR-14564 Κεθηζηά
Σει.: 2106834322
Email: leo.hellas@leo-pharma.com
Ο παξαγσγόο είλαη:
ΒΙΑΝΔΞ ΑΔ - Δξγνζηάζην Α’
12ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Αζελώλ - Λακίαο, Μεηακόξθσζε Αηηηθήο
Τν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεωξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο: 08-02-2016

