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 Enoxaparin در رابطه با مصرف هشدارهاي ايمني

  

Enoxaparin   دارويـي از خـانواده Low-molecular-weight Heparins    اخيـرا سـازمان غـذا و دارو در آمريكـا      .مـي باشـد

لذا توجه همكاران محترم را به نكـات زيـر          .  اين فرآورده منتشر نموده است     Labelingهشداري مبني بر اعمال تغييرات جديد در        

  :جلب مي نماييم

يـا بـا      Low-molecular-weight(LMW)هپـارين هـاي   ايـن فـرآورده نبايـد بـا سـاير            د كـه  نـ مطالعات نشان مـي ده    . 1

unfractionated heparinزيرا  جايگزين يكديگر گردند ،Enoxaparin  ت از نظر مراحل ساخت، توزيع وزن مولكولي،  فعاليـ

  .   ، واحدهاي موجود و مقادير مصرفي با فرآورده هاي مذكور تفاوت دارد IIa و Xaضد فاكتورهاي انعقادي  

 ، خطـر يـدورال پا وهـاي نخـاعي   بيهوشـي  ، Spinal Punctre درLMWساير هپارين هـاي  همچون  Enoxaparinاستفاده از . 2

  . دگرد است باعث فلج هاي طوالني مدت يا حتي دائمي  را افزايش مي دهد كه ممكن يا اپيدورالبروز هماتوم نخاعي

   .گرددتنظيم الزم است مقدار مصرف دارو )  30ml/minكليرانس كراتي نين كمتر از (در بيماران مبتال به نارسايي شديد كليه . 3

سـاير فـرآورده هـاي         همچـون  Enoxaparinدر بيماراني كه مبتال به شرايطي هستند كه خطر خونريزي را افزايش مـي دهـد،      . 4

  .ضد انعقاد بايد با احتياط فراوان مصرف شود

كـاهش غيـر قابـل توجيـه در     .  اتفـاق افتـد  Enoxaparinخونريزي در اعضاي مختلف بدن ممكـن اسـت در ضـمن درمـان بـا                 . 5

  . ميتواند عالمت خونريزي باشدEnoxaparinهماتوكريت يا فشارخون در طي درمان با 

  .احتمال وقوع خونريزي در اثر مصرف اين دارو بيشتر مي باشد) الغر(وزن در بيماران كم . 6

 مي تواند منجر به بروز ترومبوسـيتوپني شـود، در بيمـاران بـا سـابقه ترومبوسـيتوپني                   Enoxaparinاز آنجايي كه مصرف     . 7

mmاگر شمار پالكت به زير حاصل از هپارين بايد با احتياط فراوان مصرف شود و        
 دارومـصرف   ،افت كـرده باشـد   100000 / 3

  .  قطع شودبايد

  .صورت گيرد دارو تنظيم دوز ،ريسك هموراژي دارند  يا با هپاريندر بيماراني كه سابقه ترومبوسيتوپني. 8

  در ترومبو پروفيالكسي زنان حامله با دريچه قلب مـصنوعي انجـام نـشده              Enoxaparin مصرف   در ارتباط با  مطالعات كافي   . 9

  .است

و بيمـاران مبـتال بـه خـونريزي هـاي       به هپارين يا محصوالت با منشاء خوكي        يتحساسبا سابقه   دارو در افراد    اين  رف  مص. 10

  .مي باشد حاد ممنوع

  

از همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف داروي مـذكور، مراتـب را از طريـق                      

به مركز ثبت و بررسي عـوارض ناخواسـته داروهـا گـزارش              ) 6404223: شماره تلفن (فرم هاي زرد و يا به صورت تلفني         

  .نمايند
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