
NÃO tente remover a seringa da cartela com seus dedos.
Siga as instruções com a técnica de manuseio correta mostrada nos passos 1 a 3, caso contrário o mecanismo de segurança da 
agulha pode ser disparado, inutilizando a seringa. 

Continuação 

PASSO 1
Remova totalmente o papel da 
parte traseira da cartela.

PASSO 3
Para liberar a seringa, puxe as 
laterais para fora a partir do meio 
da cartela para ampliar a cavidade 
da cartela. Isso deve fazer a 
seringa cair da cartela.

PASSO 4
Lave suas mãos.

Técnica de injeção

PASSO 2
Gire a embalagem para que 
o lado aberto fique voltado 
para baixo, de três a cinco 
centímetros sobre uma 
superfície nivelada, como uma 
mesa.

PASSO 6
Limpe o local.

Limpe a área selecionada para 
injeção com um chumaço 
embebido em álcool e deixe 
secar. 

PASSO 7
Pegue a seringa pelo corpo e 
prepare-se para injetar a dose 
de FRAGMIN.

NÃO toque as presilhas de 
ativação da proteção da 
agulha em momento algum 
durante o uso. Isso pode 
disparar o mecanismo de 
segurança da agulha, fazendo 
a agulha se retrair (voltar) antes que a injeção seja aplicada. 
Isso inutilizará a seringa.

PASSO 5
Escolha o local de injeção. 

O local preferido de injeção é 
a parte inferior do abdômen. 
O FRAGMIN também pode ser 
injetado na lateral da coxa, 
tomando-se o devido cuidado para 
não injetar no tecido muscular. 
Selecione um local diferente no 
abdômen ou na coxa para cada 
injeção posterior, conforme ilustrado.

PASSO 8
Remova a proteção  
da agulha.

Observe que um puxão firme 
é necessário para remover a 
proteção da agulha. Para garantir 
a liberação da dose completa, 
não remova nenhuma das 
pequenas bolhas de ar da 
seringa pré-preenchida antes 
da injeção.

Como autoaplicar uma injeção de Fragmin usando a seringa de segurança pré-preenchida



PASSO 10
Administre o FRAGMIN. 

Usando sua mão dominante, 
segure a seringa como um 
lápis entre seu polegar e 
dedo médio. Insira a agulhar 
verticalmente na dobra de pele 
o máximo possível. Depois de
inserida, a agulha não deve ser
movimentada.

Se estiver autoaplicando a injeção, pressione o êmbolo usando 
o dedo indicador; se estiver injetando em outra pessoa, use o
polegar para pressionar o êmbolo.

PASSO 11
Remova a agulha e ative a 
proteção da agulha.

Quando você tiver injetado todo 
o conteúdo da seringa, remova a
agulha mantendo a dobra de
pele e segurando o êmbolo
para baixo, em seguida libere
a pele.

Solte o êmbolo e permita que a seringa suba para dentro do dispositivo 
até toda a agulhar ficar protegida. A proteção da agulha não será 
ativada até que toda a dose tenha sido administrada.

PASSO 9
Belisque uma dobra de pele. 

A agulhar tem de ser inserida 
na dobra de pele criada com  
o polegar e o indicador.
Essa dobra de pele deve ser
mantida durante toda
a injeção.

PASSO 12
Depois que o FRAGMIN 
tiver sido administrado.

Pressione um pequeno chumaço 
de algodão no local da injeção 
por 5 a 10 segundos ou mais. 
Para evitar hematomas, não 
esfregue o local da injeção.  
Descarte a seringa usada em um 
recipiente aprovado. Mantenha a seringa fora do alcance de crianças.

FRAGMIN é utilizado para prevenir a formação de coágulos sanguíneos (coagulação) quando uma cirurgia é realizada, para tratar a formação aguda de 
coágulos sanguíneos nas veias profundas, para tratar coágulos sanguíneos sintomáticos para prevenir a recorrência dos coágulos em pacientes com câncer, 
para tratar doença arterial coronariana instável, para impedir a coagulação naqueles em risco quando a mobilidade é restrita durante uma doença aguda  
e para prevenir a coagulação em equipamentos de diálise e filtragem de sangue relacionados à insuficiência renal aguda ou doença renal crônica.

É necessário seguir atentamente as instruções de seu médico ou enfermeiro. Aplique você mesmo as injeções prescritas durante 
todo o período especificado por seu médico.

A tampa da agulha de borracha pode conter látex. Fale com seu médico ou farmacêutico se já teve ou tem atualmente uma 
hipersensibilidade ao látex (borracha natural).

Não tome quaisquer medicamentos não receitados pelo seu médico enquanto estiver tomando o FRAGMIN. Alguns medicamentos 
podem intensificar o efeito anticoagulante (por exemplo, efeito de afinamento do sangue) do FRAGMIN, por isso é importante que você fale com seu 
médico sobre quaisquer medicamentos que esteja tomando. 

O FRAGMIN é administrado como uma injeção sob a superfície da pele (subcutaneamente) e não deve ser administrado de modo 
intramuscular. 

Interrompa a administração de FRAGMIN e entre em contato com seu médico em caso de: descoloração grave, dor ou escoriações ao redor 
do local de injeção; escoriação sem causa aparente; sangramento nasal; sangramento pela boca, gengivas, abdômen, ânus ou vagina; sangramento 
no local de injeção ou de um local cirúrgico; reações alérgicas; sangue na urina; ou se experimentar um derrame (hemorragia cerebral). Em caso de 
quaisquer efeitos inesperados enquanto tomar o FRAGMIN, entre em contato com seu médico ou farmacêutico imediatamente.

Armazene suas seringas pré-preenchidas a temperatura ambiente (15 a 30 °C).

Consulte o folheto de Informações ao Consumidor no pacote do produto para obter informações completas sobre administração e segurança.

Visite Fragmin.ca para encontrar outros recursos úteis de Fragmin disponíveis em inglês e francês

Use este número para entrar no site: 02430789
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