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Enoxaparinدر رابطه با مصرفهشدارهاي ایمنی

Enoxaparin   دارویـی از خـانوادهLow-molecular-weight Heparins  اخیـرا سـازمان غـذا و دارو در آمریکـا     .مـی باشـد
لذا توجه همکاران محترم را به نکـات زیـر   . این فرآورده منتشر نموده استLabelingهشداري مبنی بر اعمال تغییرات جدید در 

:جلب می نماییم
یـا بـا   Low-molecular-weight(LMW)هپـارین هـاي  ایـن فـرآورده نبایـد بـا سـایر      د کـه نـ مطالعات نشان مـی ده . 1

unfractionated heparinزیرا جایگزین یکدیگر گردند ،Enoxaparin ت از نظر مراحل ساخت، توزیع وزن مولکولی،  فعالیـ
. ، واحدهاي موجود و مقادیر مصرفی با فرآورده هاي مذکور تفاوت داردIIaو Xaضد فاکتورهاي انعقادي  

، خطـر یـدورال پاوهـاي نخـاعی  بیهوشـی ، Spinal PunctreدرLMWسایر هپارین هـاي  همچون Enoxaparinاستفاده از . 2
. دگرداست باعث فلج هاي طوالنی مدت یا حتی دائمی را افزایش می دهد که ممکنیا اپیدورالبروز هماتوم نخاعی

.گرددتنظیم الزم است مقدار مصرف دارو ) 30ml/minکلیرانس کراتی نین کمتر از (در بیماران مبتال به نارسایی شدید کلیه . 3
سـایر فـرآورده هـاي        همچـون  Enoxaparinدر بیمارانی که مبتال به شرایطی هستند که خطر خونریزي را افزایش مـی دهـد،   . 4

.ضد انعقاد باید با احتیاط فراوان مصرف شود
کـاهش غیـر قابـل توجیـه در     . اتفـاق افتـد  Enoxaparinخونریزي در اعضاي مختلف بدن ممکـن اسـت در ضـمن درمـان بـا      . 5

.میتواند عالمت خونریزي باشدEnoxaparinهماتوکریت یا فشارخون در طی درمان با 
.احتمال وقوع خونریزي در اثر مصرف این دارو بیشتر می باشد) الغر(وزن در بیماران کم . 6
می تواند منجر به بروز ترومبوسـیتوپنی شـود، در بیمـاران بـا سـابقه ترومبوسـیتوپنی       Enoxaparinاز آنجایی که مصرف . 7

دارومصـرف  ،افت کـرده باشـد  mm3 /100000اگر شمار پالکت به زیر حاصل از هپارین باید با احتیاط فراوان مصرف شود و
. قطع شودباید

.صورت گیردداروتنظیم دوز ،ریسک هموراژي دارندیابا هپاریندر بیمارانی که سابقه ترومبوسیتوپنی. 8
در ترومبو پروفیالکسی زنان حامله با دریچه قلب مصـنوعی انجـام نشـده   Enoxaparinمصرف در ارتباط بامطالعات کافی . 9

.است
و بیمـاران مبـتال بـه خـونریزي هـاي      به هپارین یا محصوالت با منشاء خوکی یتحساسبا سابقه دارو در افراد این رف مص. 10

.می باشدحاد ممنوع

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف داروي مـذکور، مراتـب را از طریـق    
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