
نحوه تزریق FRAGMIN به خود با استفاده از سرنگ ایمنی آماده

سرنگ را با انگشتان خود از بستهبندی بلیستر آن بیرون نیاورید.
دستورالعمل مربوط به روش صحیح کار با این وسیله را طبق مراحل 1 تا 3 دنبال کنید؛ در غیر این صورت، مکانیزم ایمنی سوزن ممکن است 

فعال شود و سرنگ را از کار بیندازد. 

ادامه

مرحله 1
کاغذ پشت بستهبندی بلیستر را به 

طور کامل جدا کنید.

مرحله 3
برای اینکه سرنگ آزاد شود، قسمت 

وسط بستهبندی بلیستر را از دو طرف 
بکشید تا قسمت گود بلیستر از هم باز 

شود. با این کار، سرنگ باید طبیعتاً از 
بلیستر بیرون بیفتد.

مرحله 4
دستهای خود را بشویید.

روشتزریق

مرحله 2
بستهبندی را بچرخانید تا قسمت 

باز آن رو به پایین و در فاصله سه 
تا پنج سانتیمتری از یک سطح 

صاف، مانند میز، قرار گیرد.

مرحله 6
محل تزریق را تمیز کنید.

محل انتخاب شده برای تزریق را با 
پنبه الکلی تمیز کنید و اجازه دهید 

خشک شود.

مرحله 7
بدنه سرنگ را بگیرید و آن را بلند 

کنید و سپس برای تزریق دوز 
FRAGMIN آماده شوید.

در هیچ یک از مراحل استفاده، به 
گیرههای فعالسازی محافظ سوزن 

دست نزنید. این کار ممکن است 
موجب فعال شدن مکانیزم ایمنی 

سوزن شود و آن را پیش از انجام 
تزریق جمع کند )به عقب بکشد(. 

در نتیجه سرنگ غیر قابل استفاده خواهد شد.

مرحله 5
محل تزریق را انتخاب کنید. 

محل تزریق باید ترجیحاً قسمت 
تحتانی شکم باشد. FRAGMIN را 

میتوان در بغل ران نیز تزریق 
کرد، البته به شرط آنکه برای 
جلوگیری از تزریق در بافت 

عضالنی احتیاط الزم به کار گرفته 
شود. طبق تصویر برای هر بار 

تزریق پشت سر هم، محل متفاوتی 
را در شکم یا ران انتخاب کنید.

مرحله 8
درپوش سوزن را بیرون آورید.
لطفاً توجه داشته باشید که برای 

بیرون آوردن درپوش سوزن؛ باید 
آن را محکم بکشید. برای اطمینان 
از تزریق دوز کامل، به هیچ وجه 

حبابهای هوای داخل سرنگ آماده 
را پیش از تزریق خارج نکنید.



مرحله 10
FRAGMIN را تزریق کنید. 

با دستی که غالب است سرنگ 
را مثل مداد بین انگشت شست 

و انگشت وسط خود نگه دارید. 
سوزن را به صورت عمودی تا آنجا 

که امکان دارد در پوست بین دو 
انگشت وارد کنید. سوزن نباید پس 

از وارد شدن جابجا شود. 
اگر دارو را به خود تزریق میکنید، پیستون را با انگشت اشاره فشار دهید؛ 
اگر دارو را به فرد دیگری تزریق میکنید، پیستون را با استفاده از انگشت 

شست فشار دهید.

مرحله 11
سوزن را بیرون آورید و محافظ 

سوزن را فعال کنید. 
پس از تزریق تمام محتویات سرنگ، 

سوزن را بیرون آورید اما در عین 
حال پوست بین دو انگشت را رها 

نکنید و پیستون را پایین نگه دارید؛ 
سپس پوست را رها کنید. 

پیستون را رها کنید و اجازه دهید 
سرنگ در داخل دستگاه آن قدر باال بیاید که کل سوزن در محافظ قرار گیرد. تا 

زمانی که کل دوز دارو تزریق نشود، محافظ سوزن فعال نخواهد شد.



مرحله 9
قسمتی از پوست را نیشگون 

بگیرید.
سوزن باید در پوستی که با انگشت 
شست و انگشت اشاره تا شده است 
وارد شود. پوست بین دو انگشت 
باید در کل روند تزریق در همین 

حالت بماند.

مرحله 12
پس از اینکه FRAGMIN تزریق 

شد. 
یک تکه پنبه روی محل تزریق 

قرار دهید و آن را 5 الی 10 ثانیه 
یا بیشتر نگه دارید. برای پیشگیری 

از کبودی پوست، محل تزریق را 
نمالید. 

سرنگ استفاده شده را در یک 
ظرف مورد تأیید بیندازید. اطمینان حاصل کنید که دور از دسترس کودکان 

نگهداری شود.

برای آشنایی با سایر منابع مفید در ارتباط با Fragmin، به وبسایت Fragmin.ca رجوع کنید

FRAGMIN برایجلوگیریازلختهشدن)انعقاد(خونپسازاعمالجراحی،درمانمشکلحادشکلگیریلختههایخونیدروریدهایعمقی،درمانلختههایخونی
حاکیازعالئمبیماریبهمنظورجلوگیریازعودلختههادربیمارانسرطانی،درمانبیماریعروقکرونرناپایدار،جلوگیریازتشکیللختهدربیمارانیکهبه
علتکاهشتحرکناشیازبیماریهایحاددرمعرضخطرقراردارند،ونیزبرایجلوگیریازتشکیللختهدرتجهیزاتتصفیهودیالیزخوندرارتباطبانارسایی

حادکلیوییابیماریحادکلیویبهکارمیرود.

رعایت دقیق دستور پزشک یا پرستار الزامی است. تزریقات را طبق تجویز پزشک در کل دوره زمانی تجویز شده انجام دهید.

غالفالستیکیسوزنممکناستحاویالتکسباشد.اگردرگذشتهسابقهحساسیتبیشازحدبهالتکس)الستیکیطبیعی(داشتهایدیادرحالحاضربهچنین
حساسیتیدچارهستیدباپزشکیاداروسازخودصحبتکنید.

در مدت مصرف FRAGMIN، هیچ داروی دیگری به جز تجویز پزشک مصرف نکنید. از آنجا که برخی داروها ممکن است اثر ضدانعقادی )یا اثر رقیق کردن خون( 
FRAGMIN را تشدید کند، باید حتماً مصرف هر گونه داروی دیگری را به پزشک خود اطالع دهید.

FRAGMIN از راه تزریق در زیر سطح پوست )تزریق زیرپوستی( مصرف میشود و نباید به صورت داخل عضالنی مصرف شود. 

در صورت بروز مشکالت زیر،  مصرف FRAGMIN را متوقف کنید: کبودی، درد یا تغییر رنگ شدید در اطراف محل تزریق؛ کبودی بدون علت مشخص؛ خونریزی 
بینی؛ خونریزی دهان، لثهها، شکم، مقعد یا واژن؛ خونریزی محل تزریق یا محل جراحی؛ واکنشهای حساسیتی؛ وجود خون در ادرار؛ یا سکته مغزی )خونریزی مغزی(. 

در صورت مشاهده هر گونه عوارض غیرمنتظره در مدت مصرف FRAGMIN، بالفاصله با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

سرنگهای آماده تزریق را در دمای اتاق نگهداری کنید )15 الی 30 درجه سانتیگراد(.

لطفاً جهت کسب اطالعات کامل درباره روش مصرف و ایمنی، به بروشور اطالعات مصرفکننده در بستهبندی محصول رجوع کنید.

جهت ورود به وبسایت، از این شماره استفاده کنید: 02430789
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