هب انم هستی بخش
داًشگاُ علَم پسشکی ٍخدهات بْداشتی درهاًی ّرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

هراقبتْای زهاى هصرف اًَکساپاریي

اًَکساپاریي( کلگساى)ENOXAPARIN
طبقه بندی درمانی  :کلگزان نوعی داروي
ضد انعقاد است که براي کاهش میزان خطر
ایجاد لخته هاي خونی استفاده می شود.
موارد منع مصرف  :حساسیت شدید،کاهش
پالکت خون ،خونریزی فعال

شناسنامه پمفلت آموزشی کد CCU-1-97
عنوان
سودابه ابراهیمی کارشناس پرستاری
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397تابستان
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص قلب وعروق سوپروایزر
مسعودی
احمد
دکتر
آموزش به
بیمار ایرما
ریحانی
مراقبتهای زمان مصرف انوکساپارین

منابع:

کتاب برونر وسودارث پرستاری 2018فصل 23
بروشور دارو

موارد احتیاط  :زخم معده ،افراد مسن،
نارسایی کلیوی ،عفونت بافت قلب
باکتلایر ،آسیب به شبکیه به دنبال دیابت
وپرفشاری خون شدید کنترل نشده

در صَرت هشاّدُ ّر کدام از عَارض
زیر بِ پسشک خَد هراجعِ کٌید:

.1
.2
.3

 .1خونریزی از محل زخم جراحی،هرنوع
خونریزی از محل تزریق ،لثه،بینی،دانه های
قرمزریز روی پوست بدن ،مدفوع سیاه و قیری
و وجود خون در ادرار که ادرار به رنگ
صورتی یا قهوه ای تیره می شود.
 .2در بیمارانی که تحت بی حسی کمری
قرار گرفته اند نشانه های عصبی مانند تغییر
سطح هوشیاری ،سردرد شدید و بی حسی
اندامها راگزارش کنید.
 .3مشاهده خون در هنگام سرفه کردن و یا
استفراغ خونی
 .4کبودي غیر عادي که در اثر ضربه یا علت
واضح دیگري ایجاد نشده باشد.

.4

.5
.6
.7
.8
.9

هراقبت ّای در هٌسل:
پس از تزریق محل تزریق را ماساژ ندهید.
بیمار داروهایی مثل آسپرین را مصرف نکند مگر این
که طبق دستور پزشک تجویز کننده باشد.
استفاده از کیسه یخ می توان کبودی محل تزریق
را برطرف سازد.
در صورت زمین خوردن یا وارد شدن ضربه به سر
 ،حاملگی یا تصمیم به حاملگی و مشاهده هر گونه
عالئم یا حالت هاي غیر طبیعی به پزشک خود
اطالع دهید.
به منظور پیشگیری از خونریزی لثه از مسواک
های دندانه نرم استفاده شود.
کلگزان را باید تا مدت زمانی که پزشک دستور می
دهد زیر پوست خود تزریق نم ائید.
کلگزان باید هر روز سر ساعت معینی تزریق شود.
دارو به صورت چرخشی در اندامها و پوست شکم
تزریق شود.
در صورت استفاده از داروي هاي دیگر و مکمل
هاي غذایی یا گیاهی به پزشک خود اطالع دهید.
با آرزوی بهبودی بیمار دلبندتان

