
 انوکساپارین یا کلکسان چیست؟

انوکساپارین یا کلکسان )کلکزان( یک  ااری  زکزریک ک  

ضدانع اا  است.به این معنا که زوانای  خون برا  انع اا ی 

 لخته شدن ی ار نتیجه بریز آمبول  را کم م  کند.

 چرا باید خاصیت انعقادی خون را کم کرد؟

خون برا  لخته شدن یک  از مکانیسم ها  افاعک   زوانای 

بدن است که به آن کم  زیاا  م  کند.مثال ار مکوعک  

بریدگ  پوست ی خونریز  از آن خون به سرعت لکخکتکه 

شده ی محل زخم را میبندا ی مان  ااامه خونریکز  ی از 

است ااان خون بیشتر م  شوا.با این حال ار بکعک ک  

مواع  خاصیت انع اا  بیش از حد میشوا ی این خطرناک 

 است.

شرایط  که خطر ابتال به لخته شدن را افزایش م  اهکد  

عبارزند از:انواع خاص  از جراح  ها)مانند زانکوممکلک کل 

رانممل ل لگن(مایره ها  طوالن  ب  حرکت بوانمانکواع 

خاص  از حمله علب  ی ی  نوع خاص از ارا علسه سینکه 

 به نام آنژین ناپایدار

 های مصرف دارو:        روش

استلااه از انوکساپارین یا سلککسکان بکه صکورر زکزریک  
زیرجلد  است.به این معن  که ااری ار چرب  زیر پوست ی 
نه ار ع له ززری  میشوا.این ااری به صورر آمپول های  که 

 عبأل از ااری پر شده است عرضه م  شوا.

 مطمئن شوید یسایل زیر ار استرس شما است:
 سرنگ انوکساپارین که از عبل از  ااری پر شده است.-

 پنبه آغشته به الکل-

ی  جعبه فلز  یا از جنس پالستی  سخت ی ارب اار که -
 بعد از ززری  بتواند سوزن را ار آن بیندازید.

 

 

 

 مراحل تزریق:

 است ها  خوا را با آب ی صابون بشویید ی خش  کنید

محل ززری  را با پنبه آغشته به الکل زمیز کنیکد ی اجکازه 
 اهید خش  شوا.

اراز بکشید ی ی  چین پوست  بین انگشت اشاره ی انشکت 
ارجه)عمکوا(  09شست خوا عرار اهید.سرسوزن را با زاییه 

به ااخل پوست یارا کراه ی سپس بر ری  پیستون سرنکگ 
برا  ززری  ااری فشار اهیدمزا ازمام ااری سرنگ را بکر ری  
پوست خوا نگه اارید.منط ه ززری  را پس از پایان مکالکش 

 ندهید

 

 

ب هوایی که در سرنگ است را خارج نکنید.این هوا به شما حبا

صدمه ای نمی زند.آن را عمدأ گذاشته اند تا تمامی دارو از 

 سرنگ خارج شود.

 محل تزریق انوکساپارین

این محل ززری  انوکساپارین به صورر زیرجلد  م  باشد. 

 میتواند ار ن اط  ری  شکم یا جلو ی طرفین ران باشد

 

 

 



 عوارض جانبی:

عالئم م رف بیش از حد ممکن است شامل:خونریز  

 بیش از حد ی کبوا  باشد.

ار صورر بریز موارا زیر پس از ززری  انوکساپارین به 

 پزش  خوا اطالع اهید:

  خونریز  از لثه یا بین  که ار یک  ای اعی ه بند
 نیاید.

 یجوا خون ار اارار یا مدفوع 
 سیاه رنگ شدن مدفوع 

  استلراغ خون 

  خون مراگ  یا کبوا  ها  پوست  که بدین
 الیل ی خوابخوا ایجاا شوند

 ارامزورم یا گرم شدن ار پاها یا است ها  شما 
 بریز زنگ  نلس 
 بریز ارا علسه سینه یا طپش علب 
 احساس ضعف 
 
 
 
 

ااریها  ژنری  ایران -منب  :سلیمان ناریی  ی همکاران
  3101-انتشارار بوک باز-

 

 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکترحشمت

 راهنمای آموزش به بیمار

 داروی انوکساپارین

 

 

 

 

 

 

 کمیته آموزش سالمت

99سال   

 
 

نواح  سمت راست یا چپ شکم خوا انتخاب کنید 
سانت  متر از ناف فاصله ااشته باشد  ی به  5حداعل 

 طرف پهلوها باشد.
نباید ززری  را ار نزایک  محل جراح  انجام اهید. اگر 
عسمت  از پوست به علت جا  زخم عبل م سلت شده 
است ززری  باید حداعل سه سانتیمتر از آن ایر باشد ی 

سانتیمتر با ناف  5مراعب باشید که محل ززری  حداعل 
 فاصله ااشته باشد.

ززری  را ار محل های  که پوست سلت شده است ی یا 
 کبوام متورم یا اراناک است انجام ندهید

 

 

 

 

 

 دوز از دست رفته یا فراموش شده انوکساپارین:

اگر شما م رف یک  نکوبکت ایز ااری را فکرامکو  

کرایدمبالفاصله ار زمان به یاا آیران آن را م کرف 

کنید.اگر به م رف ایز نوبت بعد  زمان زیاا  بکاعک  

نماندهماز ایز فرامو  شده صرف نظر کراه ی بکرنکامکه 

 معمول ایز را از سر بگیرید.


