
 مركز السموم والمعلومات الدوائٌة 

 بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة 
5 4 

 دليل المريض
 فـــــــــي

 االستخدام المنزلي لحقن 
( كليكسان)منع جلطات الدم   

 ألق بالحقنة المستعملة مباشرًة فً سلة -8

مشٌرة إلى  المهمالت اآلمنة مع اإلبقاء على اإلبرة
.عن جسمك األسفل والحفاظ علٌها بعٌدة  

 ماذا أفعل إذا فاتتنً إحدى الجرعات؟
 

.تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك •  

، فتخط الجرعة التالٌةإذا اقترب موعد الجرعة  •

.العادٌة لمواعٌدكالفائتة وارجع   
فً نفس الوقت أو جرعات  جرعتٌنتناول  ٌحظر •

.إضافٌة  

 

الدواء؟ ھذاكٌف ٌتم تخزٌن   

 
ٌُخزن فً درجة حرارة الغرفة فً مكان  •

.ٌحظر التخزٌن فً الحمام. جاف  

 
احتفظ . احتفظ بجمٌع األدوٌة فً مكان آمن• 

بجمٌع األدوٌة بعًٌدا عن متناول األطفال 

.والحٌوانات األلٌفة  

 
بعد الفتح، تخلص من أي كمٌة غٌر ُمستخدمة •

. ٌوماً 28عقب مرور   

اإلبرة برفق،  انتهت حقنتك، وٌمكنك اآلن سحب -7
.علٌها مستقٌمة مع االنتباه جًٌدا إلى اإلبقاء  
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حقن تساعد على الحد من خطر حدوث جلطات الدم 
 وهو معروف لكونه

(.التخثر هو االسم العلمً للتجلط فً الدم) مضاد للتخثر  

 لماذا أحتاج إلى الكلٌكسان؟

: لمنع تشكٌل جلطات الدم فً الحاالت التالٌة   

بعد العملٌات الجراحٌة والفترات الطوٌلة من الراحة ● 
. فً الفراش نتٌجة المرض  

حٌث ال ٌتم حصول ) الذبحة الصدرٌة غٌر المستقرة ● 
(.القلب على دم كافً   

.بعد التعرض لنوبة قلبٌة ●  

) منع تشكٌل جلطات الدم فً أنابٌب آلة غسٌل الكلى ●
( .فً المرضى الذٌن ٌعانون من مشاكل فً الكلى   

 ما ھو الكلٌكسان® ؟

 ما ٌجب وما ال ٌجب فعله

من أنك تمسك طٌة الجلد حتى تنتهً تماًما من  تأكد ●

سٌساعد ذلك على ضمان دخول الدواء إلى . حقنتك

األنسجة الدهنٌة ولٌس إلى العضل حٌث قد ٌتسبب فً 

.كدمات  
البطن أو  –الجانب الذي تحقن الدواء فٌه  بّدل ●  

كما هو موضح فً الصورةالفخذ أو أعلى الذراع   

.قم بأخذ حقنتك فً الوقت ذاته كل ٌوم ●  

تحقن فً الجلد المصاب بكدمات أو المنّدب أو ال  ●

.أي موضع ٌمكن أن تحتك به المالبس  

.تفرك الجلد بعد الحقن ال ●  

تضع  ال ● CLEXANE® فً الثالجة بل احفظه فً  

.درجة حرارة الغرفة  
 

ًّ حقن الكلٌكسان ؟  كٌف ٌجب عل

.اغسل ٌدٌك بالماء والصابون ثم جففهما تماًما -1  

اجلس أو تمدد فً وضعٌة مرٌحة بحٌث ٌمكنك  -2
.رؤٌة مكان أخذ الحقنة  

  الحقن اختر منطقة -3

على  تبعدفً حالة أخذ الحقنة فً البطن ٌجب أن ) 
(.  سنتٌمترات عن ُسّرتك 5 األقل  

الحقنة مع  الغطاء الواقً بعناٌة عن طرف أزل -4
.اإلبرة االنتباه جًٌدا إلى عدم ثنً  

تستعملها للكتابة  أمسك بالحقنة كالقلم فً الٌد التً -5

ًّ عادًة  الجلد الذي ستقوم بحقنه بٌن إبهام و قم بط
.ٌدك األخرى وسبابة  

مع الحفاظ على  أدخل كامل اإلبرة فً طٌة الجلد، -6

واضغط برفق على المكبس  وسبابتك الجلد بٌن إبهامك

. حتى ٌتوقف وتفرغ الحقنة  

وفً زاوٌة قائمة  تأكد من اإلبقاء على اإلبرة مستقٌمة
.بالنسبة إلى جسمك  
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