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  : اتتعريف
 

على غالبًا تتوفر  ه،منع تجلطزيادة سيولة الدم وساعد على ت يةدوأ يه :التخثر اتمضاد
  .كما يمكن إعطاؤها عن طريق الحقن، شكل أقراص

 

ساعد على منع تكوين جلطات هو أحد األدوية المضادة للتخثر التي ت: ينوكساباريناإل
عطى ي   و (الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي)اسم إلى فئة األدوية المعروفة ب ينتمي، الدم

 .عن طريق الحقن تحت الجلد مباشرةً 
 

 :المسميات 
 

 .enoxaparinينوكسابارين إ :االسم العلمي
 :األسماء التجارية

  لوفينوكسLovenox . 
  كليكسانClexane . 

 :دواعي االستخدام

 ألم )الذبحة الصدرية  موية في األشخاص الذين يعانون منمنع مضاعفات األوعية الد
 .قلبيةال اتنوبالأو ( في الصدر

 لتجنب اإلصابة بجلطات الساقين  العمليات الجراحية بعد(DVT)  االنسداد أو
  .(PE)الرئوي

 طويلة لفترات للسرير المالزمين األشخاص. 

  :دواءال حقن مواضع
 بمقدار ةالسر   عن االبتعاد) البطن 

 (.االتجاهات جميع من إصبعين

 الخلفية الخارجية المنطقة) اعانالذر 
 المفاصل عن االبتعاد مع للذراعين
 (.أصابع 4 مسافة

 الخارجية الجانبية الجهة من) الفخذان 
 المفاصل عن االبتعاد مع للفخذين
 (.أصابع 4 مسافة

 العلوي الربع في)الردفين أعلى 
 (. ردف كل من الخارجي

  :اتمالحظ

 من منطقة أي في الحقن عن االبتعاد يجب 
 حتى أو كدمات أو جروح على تحتوي الجلد

 .جلدي طفح أو حساسية

 متتاليتين مرتين المكان نفس في الحقن وتجنب الحقن مكان تغيير المهم من . 

ينوكساباريناإل  
Enoxaparin 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة

المسلحة اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات  
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي

 



HED01.INFO140/1                                                                                                                        Page 2 of 3 

 

 :والتخزين  االستخدام إرشادات

  يجب إخبار الطبيب بجميع األدوية التي يستخدمها المريض تفاديًا لحدوث أي
 .تفاعالت مع الدواء

 حسب وصف  أثناء استخدام الحقنة االلتزام باإلرشادات الموصوفة الحرص على
 .الطبيب

  تعليمات وإرشادات االستخدام المرفقة مع الدواءالقراءة نشرة. 
 التأكد من تاريخ صالحية الدواءالتأكد من عدم وجود شوائب داخل العبوة، و. 
  ارةفي درجة حرارة الغرفة بعيدا عن الرطوبة والحرالدواء تخزين يتم. 

  باتباع الخطوات التالية في وقت االستخدام وذلك  تحضير الحقنة: 
o غسل اليدين جيًدا بالماء والصابون. 
o اءستلقاالس أو وجللااتخاذ وضعية مريحة وذلك ب . 
o استخدام مسحة طبية لتعقيم منطقة الحقن. 
o الغطاء من الحقنة ةلازإ. 
o بةالسبا و اإلبهام بين اليدين بإحدى بالجلد اإلمساك. 
o مع الحرص على  األخرى باليد الجلد داخل عمودي بشكل اإلبرة إدخال

 .تأكد من إدخال اإلبرة للنهايةالو عدم تحريكها لتقليل ظهور الكدمات
o ثواني عشر خالل ببطء أسفل إلى بأكمله اإلبرة مكبس دفع.  
o عمودي بشكل اإلبرة سحب و الجلد ترك. 
o 03سحة كحولية لمدة تخدام مضغط على موضع الحقن برفق باسلا 

 .ثانية
o موقع الحقنة  أو فرك دلك تجنب. 
o صوت النقر يسمع بعد إزالة اإلبرة حتى   دفع المكبسعلى المريض  يجب

 . اإلبرة تختفيو
o  وضعها في حاويات بالستيكية و ذلك بالتخلص من اإلبرة المستخدمة

 .سميكة مخصصة مع إحكام غلق الحاوية بالغطاء
o يجب وضع قطعة شاش على موضع ع الحقن ، إذا حدث نزيف في موق

 .مع تجنب الدلك دقائق 0لمدة تصل إلى  يهضغط عللاالنزيف و
 

 :نصائح هامة

  ويجب التخلص منها بالطريقة الصحيحة  معدة لالستخدام مرة واحدة فقط ةحقنكل
 . بعد استخدامها مباشرة حتى وإن تبقى فيها كمية من الدواء

 موعدها  الحرص على تناول الجرعة في. 
  عند نسيان موعد الجرعة يجب تناولها مباشرة إال إذا كان موعد الجرعة التالية قد

  .اقترب حيث من الخطير تناول جرعتين في وقت واحد

  بعض األنشطة مثل الحلق أو تفريش األسنان قد تزيد من خطر النزيف ولذلك يجب
  .ممارستها  عندتوخي الحذر 

  عند الحاجة إلى عالج أو جراحة أسنان يجب إخبار طبيب األسنان أن المريض
 .يستخدم هذا الدواء

 على تحديد  طبيبالفحوصات طبية متكررة لمساعدة إجراء إلى  المريض  حتاجيس
 .استخدام العالج مدة 

 الحرص على إبقاء الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة. 
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 :نبيةعرا  اااأل

  حقن ال في منطقةألم ، كدمات ، احمرار ، أو تهيج. 
 اإلسهال الغثيان و. 
  دوار/دوخة/صداع. 
  دمالفقر. 
 زيادة تدفق الحيض أو النزيف المهبلي. 

  الدممصحوب بسعال. 
 صعوبة في التنفس أو البلع. 

 
 :الحاالت التي تستدعي مرااعة الطبيب

 تناول جرعة زائدة عن الموصوفة. 

  نزيف شديد. 
 ظهور بقع أرجوانية أو حمراء تحت الجلد. 
 دم في البول أو البراز. 
  الذي يشبه القهوة سعال الدم أو القيء. 
  خاصة على جانب واحد من )ضعف مفاجئ  :مثل  عالمات النزيف في المخظهور

 .، صداع حاد مفاجئ ، مشاكل في الكالم أو الرؤية ( الجسم
  الرأس  ةخفبعادي ، شعور ، تعب غير  شرةشحوب الب: ظهور عالمات فقر الدم مثل

 .برودة األطراف أو ضيق في التنفس ، و

  تورم ،صعوبة في التنفس  ،الجلد في حكة:التحسس من الدواء مثلظهور عالمات
 .والشفتين واللسان أو الحلق وجهال

  ألم في الظهر أو خدر أو ضعف في : أعراض جلطة دموية في العمود الفقريظهور
 .جسم أو فقدان السيطرة على المثانة أو األمعاءالالجزء السفلي من العضالت في 

 
 :تحذيرات

  مثل األسبرين ومضادات االلتهاب غير )قد يتفاعل الدواء مع أدوية أخرى
 .(ةيروئيدية ومثبطات الصفائح الدمويالست

 يجب مراقبة أي شخص مصاب بضعف كلوي بحًثا عن عالمات النزيف المفرط. 
 في الحاالت التالية  ام الدواءينبغي استخد ال: 

o أو كحول البنزيل أو الهيبارين  اإلصابة بالحساسية من االينوكسابارين ،. 
o مثل الهيموفيليا مرضأو الناجم عن  وراثيضطراب النزيف الإلصابة بااأو  نزيف. 
o الصفائح الدموية  ضاانخف. 
o السكتة الدماغية النزفية. 
o  لمعدة أو النزيف المعوي أو القرحةا في بطانة أو قلبالعدوى في بطانة. 
o جراحة حديثة في المخ أو العمود الفقري أو العين. 
o اعتالل الشبكية السكري.  
o ارتفاع ضغط الدم. 
o تقرحات الجهاز الهضمي الحديثة. 
o أمراض الكلى 

 

  :اعاالمر
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-3475/enoxaparin-subcutaneous/details 

https://www.drugs.com/tips/enoxaparin-patient-tips 
 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب

  

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-3475/enoxaparin-subcutaneous/details
https://www.drugs.com/tips/enoxaparin-patient-tips

