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1. What Enoxaparin is and what it is used for 
 

Enoxaparin sodium is a low molecular weight heparin (LMWH). 
 
Enoxaparin works in two ways. 

 Stopping existing blood clots from getting any bigger. This helps your body to break them down and stops them from causing you 
harm 

 Stopping blood clots from forming in your blood. 
 
Enoxaparin can be used to: 
• Treat blood clots that are in your blood. 
• Stop blood clots from forming in your blood in the following situations: 

o Before and after an operation 
o When you have an acute illness and face period of limited mobility 
o When you have unstable angina (a condition when not enough blood gets to your heart) 
o After a heart attack 

• Stop blood clots forming in the tubes of your dialysis machine (used for people with severe kidney problems). 
 
2. What you need to know before you use Enoxaparin 

 
Do not use Enoxaparin 
 

 If you are allergic to enoxaparin sodium or any of the other ingredients of this medicine  

 If you are allergic to heparin or other low molecular weight heparins such as nadroparin, tinzaparin or dalteparin. 

 If you have had a reaction to heparin that caused a severe drop in the number of your clotting cells (platelets) - this reaction is called 
heparin-induced thrombocytopenia - within the last 100 days or 

 if you have antibodies against enoxaparin in your blood. 

 If you are bleeding heavily or have a condition with a high risk of bleeding (such as stomach ulcer, recent surgery of the brain or eyes), 
including recent bleeding stroke. 

 If you are using Enoxaparin to treat blood clots in your body and going to receive spinal or epidural anaesthesia or lumbar puncture 
within 24 hours. 

 
 
Warnings and precautions 
 

 
Talk to your doctor or pharmacist before using Enoxaparin if: 

 

 you have ever had a reaction to heparin that caused a severe drop in the number of your platelets 

 you are going to receive spinal or epidural anesthesia or lumbar puncture  

 you have had a heart valve fitted 

 you have endocarditis (an infection of the inner lining of the heart) 

 you have history of gastric ulcer 

 you have had a recent stroke 

 you have high blood pressure 

 you have diabetes or problems with blood vessels in the eye caused by diabetes (called diabetic retinopathy) 

 you have had an operation recently on your eyes or brain 

 you are elderly (over 65 years old) and especially if you are over 75 years old 

 you have kidney problems 

 you have liver problems 

 you are underweight or overweight 

 you have high level of potassium in your blood (this may be checked with a blood test) 

 you are currently using medicines which affect bleeding. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Other medicines and Enoxaparin 

 
 

It   is   especially   important   to   tell   your   doctor   if you   are   taking   any   of   the   following: 

 Warfarin – used for thinning the blood 

 Aspirin (also known as acetylsalicylic acid or ASA), clopidogrel or other medicines used to stop blood clots from forming  

 Dextran injection – used as a blood replacer 

 Ibuprofen, diclofenac, ketorolac or other medicines known as non-steroidal anti-inflammatory agents which are used to treat pain 
and swelling in arthritis and other conditions 

 Prednisolone, dexamethasone or other medicines used to treat asthma, rheumatoid arthritis and other conditions 

 Medicines which increase potassium level in your blood such as potassium salts, water pills, some medicines for heart problems. 
 

 
Pregnancy and breastfeeding  
 

 

 If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking 
this medicine. 

 If you are pregnant and have a mechanical heart valve, you may be at an increased risk of developing blood clots. Your doctor should 
discuss this with you. 
 

 If you are breastfeeding or plan to breastfeed, you should ask your doctor for advice before taking this medicine. 
 

Driving and using machines 
 
Enoxaparin does not affect the ability to drive and operate machinery. 
 

 
 
3. How to use Enoxaparin 
 

 
Always   take   your   medicine   exactly   as   your doctor   told   you.   If   you   are   unsure   about how   to   take   your   tablets,   ask   your   
doctor   or pharmacist. 
 
Having this medicine 

 

 Your doctor or nurse will normally give you Enoxaparin. This is because it needs to be given as an injection. 

 When you go home, you may need to continue to use Enoxaparin and give it yourself 

 Enoxaparin is usually given by injection underneath the skin (subcutaneous). 

 Enoxaparin can be given by injection into your vein (intravenous) after certain types of heart attack or operation. 

 Enoxaparin can be added to the tube leaving the body (arterial line) at the start of the dialysis session. 
 

Do not inject Enoxaparin into a muscle. 
 
How much will be given to you 

 

 Your doctor will decide how much Enoxaparin to give you. The amount will depend on the reason it is being used. 

 If you have problems with your kidneys you may be given a smaller amount of Enoxaparin. 

  
Treating blood clots that are in your blood 
 

 The usual dose is 150 IU (1.5 mg) for every kilogram of your weight each day or 100 IU/mg (1 mg) for every kilogram of your weight 
twice a day. 

 Your doctor will decide how long you should receive Enoxaparin. 
 
Stopping blood clots forming in your blood in the following situations: 
 

 Operation or periods of limited mobility due to an illness 

 The dose will depend on how likely you are to develop a clot. You will be given 2,000 IU (20 mg) or 4,000 IU (40 mg) of Enoxaparin 
each day. 

 If you have restricted mobility due to illness 

 you will normally be given 4,000 IU (40 mg) of Enoxaparin each day. 

 Your doctor will decide how long you should receive Enoxaparin. 
 
After you have had a heart attack 
 

 Enoxaparin can be used for two different types of heart attack called STEMI (ST segment elevation myocardial infarction) or Non 
STEMI (NSTEMI). The amount of Enoxaparin given to you will depend on your age and the kind of heart attack you have had. 
 
NSTEMI type of heart attack: 

 The usual dose is 100 IU (1 mg) for every kilogram of weight every 12 hours. 

 Your doctor will normally ask you to take aspirin (acetylsalicylic acid) as well. 

 Your doctor will decide how long you should receive Enoxaparin. 
 



STEMI type of heart attack if you are under 75 years old: 

 An initial dose of 3,000 IU (30 mg) of Enoxaparin will be given as injection into your vein. 

 At the same time you will also be given Enoxaparin as an injection underneath your skin (subcutaneous injection). The usual dose is 
100 IU (1 mg) for every kilogram of your weight, every 12 hours. 

 Your doctor will normally ask you to take aspirin (acetylsalicylic acid) as well. 

 Your doctor will decide how long you should receive Enoxaparin. 
 
STEMI type of heart attack if you are 75 years old or older: 

 The usual dose is 75 IU (0.75 mg) for every kilogram of your weight, every 12 hours. 

 The maximum amount of Enoxaparin given for the first two injections is 7,500 IU (75 mg). 

 Your doctor will decide how long you should receive Enoxaparin. 
 
For patients that have an operation called percutaneous coronary intervention (PCI): 
 

 Depending on when you were last given Enoxaparin, your doctor may decide to give an additional dose of Enoxaparin before a PCI 
operation. This is by injection into your vein. 
 
Stopping blood clots from forming in the tubes of your dialysis machine 
 

 The usual dose is 100 IU (1 mg) for every kilogram of your weight. 

 Enoxaparin is added to the tube leaving the body (arterial line) at the start of the dialysis session. This amount is usually enough for a 
4-hour session. However, your doctor may give you a futher dose of 50 IU to 100 IU (0.5 to 1 mg) for every kilogram of your weight, 
if necessary. 
 
Instructions for use of the syringe 
 
How to give yourself an injection of Enoxaparin 

 If you are able to give Enoxaparin to yourself, your doctor or nurse will show you how to do this. Do not try to inject yourself if you 
have not been trained how to do so.  

 If you are not sure what to do, talk to your doctor or nurse immediately. Performing the injection properly under the skin (called 
“subcutaneous injection”) will help reduce pain and bruising at the injection site. 

 
Use in children and adolescents 
 
The safety and efficacy of Enoxaparin has not been evaluated in children or adolescents. 
 
If you use more Enoxaparin than you should 
 
If you think that you have used too much or too little Enoxaparin, tell your doctor, nurse or pharmacist immediately, even if you 
have no signs of a problem. If a child accidentally injects or swallows Enoxaparin, take them to a hospital causualty department 
straight away. 
 
If you forget to take Enoxaparin 
 
If you forget to give yourself a dose, have it as soon as you remember. Do not give yourself a double dose on the same day to make 
up for a forgotten dose. Keeping a diary will help to make sure you do not miss a dose. 
 

 
 
4. Possible side effects 
 

 
 
Like other similar medicines (medicines to reduce blood clotting), Enoxaparin may cause bleeding which may potentially be life-threatening. 
In some cases the bleeding may not be obvious. 
If you experience any bleeding event that does not stop by itself or if you experience signs of excessive bleeding (exceptional weakness, 
tiredness, paleness, dizziness, headache or unexplained swelling), consult your doctor immediately. 
Your doctor may decide to keep you under closer observation or change your medicine. 
 
Stop using Enoxaparin and talk to a doctor or nurse at once if  
 
you get any signs of a severe allergic reaction (such as difficulty breathing, swelling of the lips, mouth, throat or eyes). 
 
You should tell your doctor straight away 

 

 If you have any sign of blockage of a blood vessel by a blood clot such as: 
o cramping pain, redness, warmth, or swelling in one of your legs – these are symptoms of deep vein thrombosis 
o breathlessness, chest pain, fainting or coughing up blood – these are symptoms of a pulmonary embolism 

 If you have a painful rash of dark red spots under the skin which do not go away when you put pressure on them. 

 Your doctor may request you perform a blood test to check your platelet count. 
 

Common side effects  
 

 You bruise more easily than usual. This could be because of a blood problem with low platelet counts. 

 Pink patches on your skin. These are more likely to appear in the area you have been injected with Enoxaparin. 

 Skin rash (hives, urticaria). 

 Itchy red skin. 

 Bruising or pain at the injection site. 



 Decreased red blood cell count. 

 High platelet counts in the blood. 

 Headache. 
 

Uncommon side effects  
 

 Sudden severe headache. This could be a sign of bleeding in the brain. 

 A feeling of tenderness and swelling in your stomach. You may have bleeding in your stomach. 

 Large red irregularly shaped skin lesions with or without blisters. 

 Skin irritation (local irritation). 

 You notice yellowing of your skin or eyes and your urine becomes darker in colour. This could be a liver problem. 
 

 
 
 
5. How to store Enoxaparin 

 

 Store below 25°C. Do not freeze. 

 Enoxaparin prefilled syringes are single dose containers – discard any unused product. 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the label. The expiry date refers to the last day of that month. 

 Do not use this medicine if you notice the syringe is damaged or the product is not clear. 

 Medicines should not be disposed via wastewater or household waste.  
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  

       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض
 

 مملوءة مسبقا وكزاباريناين حقنة
 
 

 ماذا في هذه النشرة
 

 
 وما هي دواعي استعماله   اينوكزابارينما هو . 1
   اينوكزابارينما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام . 2
   اينوكزابارينكيفية استخدام . 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
  اينوكزابارينكيفية تخزين . 5
  

 
 
 وما هي دواعي استعماله  اينوكزابارينما هو  .1
 

 
 (.LMWH)الصوديوم هو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي  اينوكزابارين

 
 .بطريقتين اينوكزابارينيعمل 

 يساعد جسمك على تفتيتها ومنعها من التسبب لك باألذى هذا. وقف زيادة حجم الجلطات الموجودة في الدم 

 وقف تكون الجلطات الدموية في الدم. 
 

 :في اينوكزابارينيمكن استخدام 
 .عالج الجلطات الدموية الموجودة في الدم• 
 :أوقف تكون الجلطات الدموية في الدم في الحاالت التالية• 

 س قبل وبعد العملية
o د وتواجه فترة من الحركة المحدودةعندما يكون لديك مرض حا 
o  (حالة ال يصل فيها الدم الكافي إلى قلبك)عندما يكون لديك ذبحة صدرية غير مستقرة 

 س بعد نوبة قلبية
 (.المستخدمة لألشخاص الذين يعانون من مشاكل الكلى الحادة)وقف تكون الجلطات الدموية في أنابيب آلة غسيل الكلى • 
 
 اينوكزابارينما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 

 اينوكزابارينال تستخدم 
 
 إذا كان لديك حساسية من إينوكسابارين الصوديوم أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء• 
تينزابارين أو إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الهيبارين أو غيرها من الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي مثل نادروبارين أو • 

 .دالتيبارين
يسمى هذا التفاعل قلة  -( الصفائح الدموية)إذا كان لديك رد فعل تجاه الهيبارين تسبب في انخفاض حاد في عدد خاليا التخثر • 

 يوم أو 100خالل آخر  -الصفيحات الناجم عن الهيبارين 
 .في دمك اينوكزابارينإذا كان لديك أجسام مضادة ضد • 
مثل قرحة المعدة ، أو الجراحة الحديثة )إذا كنت تعاني من نزيف حاد أو كنت تعاني من حالة تنطوي على مخاطر عالية من النزيف • 

 .، بما في ذلك السكتة الدماغية التي نزفت مؤخًرا( للدماغ أو العينين
النخاعي أو فوق الجافية أو البزل القطني في  لعالج جلطات الدم في جسمك وسوف تتلقى التخدير اينوكزابارينإذا كنت تستخدم • 

 .ساعة 24غضون 
 

 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 

 
 :إذا اينوكزابارينتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام 

 
 عانيت في الماضي من رد فعل تجاه الهيبارين تسبب في انخفاض حاد في عدد الصفائح الدموية• 
 فوق الجافية أو البزل القطنيستتلقى التخدير النخاعي أو • 
 تم تركيب صمام قلب• 
 (التهاب في البطانة الداخلية للقلب)لديك التهاب شغاف القلب • 
 لديك تاريخ من قرحة المعدة• 
 تعرضت لسكتة دماغية مؤخًرا• 
 لديك ارتفاع في ضغط الدم• 
 (يسمى اعتالل الشبكية السكري)لديك مرض السكري أو مشاكل في األوعية الدموية في العين بسبب مرض السكري • 
 أجريت مؤخًرا عملية جراحية في عينيك أو دماغك• 
 عاًما 75وخاصة إذا كان عمرك يزيد عن ( عاًما 65فوق )أن تكون مسنًا • 
 لديك مشاكل في الكلى• 
 لديك مشاكل في الكبد• 
 كنت تعاني من نقص الوزن أو زيادة الوزن• 
 (يمكن فحص ذلك من خالل فحص الدم)لديك نسبة عالية من البوتاسيوم في دمك • 
 .أنت تستخدم حاليًا أدوية تؤثر على النزيف• 



 
 

 اينوكزاباريناألدوية األخرى و 
 

 
 :من المهم بشكل خاص أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيًا مما يلي

 يستخدم لتسييل الدم -وارفارين • 
أو الكلوبيدوجريل أو األدوية األخرى المستخدمة لوقف تكون ( ASAالمعروف أيًضا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك أو )األسبرين • 

 الجلطات الدموية
 يستخدم كبديل للدم -حقن ديكستران • 
معروفة باسم مضادات االلتهاب غير الستيرويدية التي تستخدم لعالج األلم إيبوبروفين ، ديكلوفيناك ، كيتوروالك أو األدوية األخرى ال• 

 والتورم في التهاب المفاصل والحاالت األخرى
 بريدنيزولون ، ديكساميثازون أو األدوية األخرى المستخدمة لعالج الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي وحاالت أخرى• 
 .في الدم مثل أمالح البوتاسيوم ، حبوب الماء ، بعض األدوية لمشاكل القلباألدوية التي ترفع مستوى البوتاسيوم • 

 
 الحمل والرضاعة

 
 .إذا كنت حامالً ، تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء• 
يجب أن يناقش طبيبك هذا األمر . فقد تكون في خطر متزايد لإلصابة بجلطات دمويةإذا كنت حامالً ولديك صمام قلب ميكانيكي ، • 

 .معك
 
 .إذا كنت ترضعين طفلك طبيعياً أو تخططين لإلرضاع ، يجب أن تطلبي النصيحة من طبيبك قبل تناول هذا الدواء• 
 

 السياقة واستعمال الماكنات
 

 شغيل اآلالتعلى القدرة على القيادة وت اينوكزابارينال يؤثر 
 

 
 
   اينوكزابارينكيفية استخدام  .2
 

 
 .إذا لم تكن متأكًدا من كيفية تناول األقراص ، فاسأل طبيبك أو الصيدلي. تناول دوائك دائًما تماًما كما أخبرك طبيبك

 
 تناول هذا الدواء

 
 .هذا ألنه يحتاج إلى حقنة. اينوكزابارينعادة ما يعطيك طبيبك أو ممرضتك • 
 وإعطائه بنفسك اينوكزابارينعندما تعود إلى المنزل ، قد تحتاج إلى االستمرار في استخدام • 
 (.تحت الجلد)عن طريق الحقن تحت الجلد  اينوكزابارينيُعطى • 
 .الجراحيةبعد أنواع معينة من النوبات القلبية أو العمليات ( في الوريد)عن طريق الحقن في الوريد  اينوكزابارينيمكن إعطاء • 
 .في بداية جلسة غسيل الكلى( الخط الشرياني)إلى األنبوب الخارج من الجسم  اينوكزابارينيمكن إضافة • 
 

 .في العضالت اينوكزابارينال تحقن 
 

 كم ستعطى لك
 
 .سيعتمد المبلغ على سبب استخدامه. الذي يعطيك إياه اينوكزابارينسيقرر طبيبك مقدار • 
 .اينوكزابارينإذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ، فقد يتم إعطاؤك كمية أقل من • 
 

 عالج جلطات الدم الموجودة في الدم
 
لكل كيلوغرام ( ملغ 1)ملغ  /وحدة دولية  100لكل كيلوغرام من وزنك كل يوم أو ( ملغ 1.5)وحدة دولية  150الجرعة المعتادة هي • 

 .من وزنك مرتين في اليوم
 .اينوكزابارينيقرر طبيبك المدة التي يجب أن تتلقى فيها س• 
 

 :وقف تكون الجلطات الدموية في الدم في الحاالت التالية
 
 التشغيل أو فترات الحركة المحدودة بسبب المرض• 
( مجم 40)وحدة دولية  4000أو ( مجم 20)وحدة دولية  2000سيتم إعطاؤك . ستعتمد الجرعة على مدى احتمالية إصابتك بجلطة• 

 .كل يوم اينوكزابارينمن 
 إذا كانت لديك قيود على الحركة بسبب المرض• 
 .كل يوم اينوكزابارينمن ( مجم 40)وحدة دولية  4000ستحصل عادةً على • 
 .اينوكزابارينسيقرر طبيبك المدة التي يجب أن تتلقى فيها • 
 

 بعد إصابتك بنوبة قلبية
 
 Nonأو ( STاحتشاء عضلة القلب بارتفاع مقطع ) STEMIلنوعين مختلفين من النوبات القلبية تسمى  زاباريناينوكيمكن استخدام • 

STEMI (NSTEMI) . المعطاة لك على عمرك ونوع النوبة القلبية التي تعرضت لها اينوكزابارينستعتمد كمية. 
 

 :من النوبة القلبية NSTEMIنوع 
 .ساعة 12لكل كيلوجرام من الوزن كل ( مجم 1)وحدة دولية  100الجرعة المعتادة هي • 
 .أيًضا( حمض أسيتيل الساليسيليك)سيطلب منك طبيبك عادة تناول األسبرين • 
 .اينوكزابارينسيقرر طبيبك المدة التي يجب أن تتلقى فيها • 
 

 :عاًما 75إذا كان عمرك أقل من ( STEMI)نوع النوبة القلبية المحتوية على احتشاء عضلة القلب 
 .كحقنة في الوريد اينوكزابارينمن ( مجم 30)وحدة دولية  3000ستُعطى جرعة أولية • 



لكل ( مجم 1)وحدة دولية  100الجرعة المعتادة هي (. حقنة تحت الجلد)كحقنة تحت الجلد  اينوكزابارينفي نفس الوقت سيتم إعطاؤك • 
 .ساعة 12كيلوغرام من وزنك ، كل 

 .أيًضا( حمض أسيتيل الساليسيليك)سيطلب منك طبيبك عادة تناول األسبرين • 
 .اينوكزابارينسيقرر طبيبك المدة التي يجب أن تتلقى فيها • 
 

 :عاًما أو أكبر 75إذا كان عمرك ( STEMI)نوع النوبة القلبية المحتوية على احتشاء عضلة القلب 
 .ساعة 12لكل كيلوغرام من وزنك ، كل ( مجم 0.75)ة وحدة دولي 75الجرعة المعتادة هي • 
 (.مجم 75)وحدة دولية  7500المعطى ألول حقنتين هو  اينوكزابارينالحد األقصى لمقدار • 
 .اينوكزابارينسيقرر طبيبك المدة التي يجب أن تتلقى فيها • 
 

 (:PCI)للمرضى الذين خضعوا لعملية تسمى التدخل التاجي عن طريق الجلد 
 
هذا . PCIقبل إجراء عملية  اينوكزابارين، قد يقرر طبيبك إعطاء جرعة إضافية من  اينوكزاباريناعتماًدا على آخر مرة أعطيت فيها • 

 .عن طريق الحقن في الوريد
 

 وقف تكون الجلطات الدموية في أنابيب جهاز غسيل الكلى
 
 .جرام من وزنكلكل كيلو ( مجم 1)وحدة دولية  100الجرعة المعتادة هي • 
عادة ما يكون هذا المبلغ كافياً . في بداية جلسة غسيل الكلى( الخط الشرياني)إلى األنبوب الخارج من الجسم  اينوكزابارينيضاف • 

لكل كيلوغرام من ( مجم 1إلى  0.5)وحدة دولية  100إلى  50ومع ذلك ، قد يعطيك طبيبك جرعة أخرى من . ساعات 4لجلسة مدتها 
 .ذا لزم األمروزنك ، إ

 
 تعليمات استخدام المحقنة

 
 اينوكزابارينكيف تعطي لنفسك حقنة 

ال تحاول حقن نفسك إذا لم تكن . لنفسك ، فسوف يوضح لك طبيبك أو ممرضتك كيفية القيام بذلك اينوكزابارينإذا كان بإمكانك إعطاء • 
 .قد تدربت على كيفية القيام بذلك

يساعد إجراء الحقن بشكل صحيح تحت الجلد . عليك فعله ، تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك على الفورإذا لم تكن متأكًدا مما يجب • 
 .في تقليل األلم والكدمات في موقع الحقن"( الحقن تحت الجلد"يسمى )
 

 استخدم في األطفال والمراهقين
 

 .لدى األطفال أو المراهقين اينوكزابارينلم يتم تقييم سالمة وفعالية 
 

 مما يجب اينوكزابارينتستخدم المزيد من إذا كنت 
 

، أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي على الفور ، حتى لو لم  اينوكزابارينإذا كنت تعتقد أنك قد استخدمت الكثير أو القليل جًدا من 
ه إلى قسم األسباب في المستشفى عن طريق الخطأ ، فاخذ اينوكزابارينإذا قام الطفل بحقن أو ابتلع . يكن لديك عالمات على وجود مشكلة

 .على الفور
 

 اينوكزابارينإذا نسيت أن تأخذ 
 

. ال تعط لنفسك جرعة مضاعفة في نفس اليوم لتعويض الجرعة المنسية. إذا نسيت أن تعطي لنفسك جرعة ، فتناولها بمجرد أن تتذكرها
 .سيساعدك االحتفاظ بمفكرة على التأكد من عدم تفويت جرعة
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في بعض . في حدوث نزيف قد يكون مهدًدا للحياة اينوكزابارين، قد يتسبب ( األدوية لتقليل تخثر الدم)مثل األدوية األخرى المماثلة 
 .الحاالت ، قد ال يكون النزيف واضًحا

ضعف استثنائي ، تعب ، )إذا كنت تعاني من أي حدث نزيف ال يتوقف من تلقاء نفسه أو إذا كنت تعاني من عالمات نزيف مفرط 
 .، استشر طبيبك على الفور( شحوب ، دوار ، صداع أو تورم غير مبرر

 .قد يقرر طبيبك إبقائك تحت المراقبة عن كثب أو تغيير دوائك
 

 وتحدث إلى الطبيب أو الممرضة على الفور إذا ريناينوكزاباتوقف عن استخدام 
 

 (.مثل صعوبة التنفس ، تورم الشفتين ، الفم ، الحلق أو العينين)ظهرت عليك أي عالمات لرد فعل تحسسي شديد 
 

 يجب أن تخبر طبيبك على الفور
 
 :إذا كان لديك أي عالمة على انسداد األوعية الدموية بسبب جلطة دموية مثل• 

o  هذه هي أعراض تجلط األوردة العميقة -تشنج أو احمرار أو دفء أو تورم في إحدى ساقيك 
o  هذه أعراض االنسداد الرئوي -ضيق التنفس ، ألم في الصدر ، إغماء أو سعال مصحوب بالدم 

 .إذا كان لديك طفح جلدي مؤلم من بقع حمراء داكنة تحت الجلد والتي ال تزول عندما تضغط عليها• 
 .يطلب منك طبيبك إجراء فحص دم للتحقق من عدد الصفائح الدموية قد• 
 

 اآلثار الجانبية الشائعة
 
 .قد يكون هذا بسبب مشكلة في الدم مع انخفاض عدد الصفائح الدموية. تعرضك للكدمات بسهولة أكبر من المعتاد• 
 .اينوكزابارينمن المرجح أن تظهر في المنطقة التي تم حقنها بـ . بقع وردية على جلدك• 
 (.خاليا ، شرى)طفح جلدي • 
 .احمرار الجلد وحكة• 
 .كدمات أو ألم في مكان الحقن• 
 .انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء• 
 .ارتفاع عدد الصفائح الدموية في الدم• 
 .صداع الراس •



 
 أعراض جانبية غير شائعة

 
 .قد تكون هذه عالمة على نزيف في المخ. صداع شديد مفاجئ• 
 .قد يكون لديك نزيف في معدتك. الشعور بالحنان والتورم في معدتك• 
 .آفات جلدية كبيرة حمراء غير منتظمة الشكل مع أو بدون بثور• 
 (.تهيج موضعي)تهيج الجلد • 
 .قد تكون هذه مشكلة في الكبد. الحظت اصفرار بشرتك أو عينيك ويصبح لون بولك أغمق• 
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 .ال تجمد. درجة مئوية 25يجب التخزين بدرجة حرارة دون • 
 .تجاهل أي منتج غير مستخدم -المعبأة مسبقاً هي حاويات جرعة واحدة  اينوكزابارينمحاقن • 
 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال• 
 .يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر. الصالحية المدون على الملصقال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء • 
 .ال تستخدم هذا الدواء إذا الحظت أن المحقنة تالفة أو أن المنتج غير واضح• 
لص من األدوية التي لم تعد اسأل الصيدلي عن كيفية التخ. ال ينبغي التخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية• 

 .ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة. مطلوبة
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