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 إینوكسابارین (لوفینوكس)
 

 ما ھو إینوكسابارین (لوفینوكس)؟
 یُطلق على إینوكسابارین اسم لوفینوكس أیًضا •

یُعد إینوكسابارین (لوفینوكس) مضاًدا للتجلط أو مسیًال للدم، یعمل على منع تكون الجلطات الدمویة في جسمك أو عالج   •

 تكونھا. الجلطات الدمویة بعد 

o  .قد تسد الجلطات الدمویة أحد األوعیة الدمویة، مما یؤدي إلى انقطاع تزوید المنطقة بالدم 

o  وفي حاالت نادرة، یمكن أن تتفتت الجلطات إلى أجزاء وتنتقل في مجرى الدم، وتستقر في القلب (مسببة أزمة

 ماغیة).قلبیة) أو في الرئتین (مسببة صمة رئویة) أو في الدماغ (مسببة سكتة د 

 

 كیف أتناول إینوكسابارین (لوفینوكس)؟ 
 تناول إینوكسابارین (لوفینوكس) حسبما یصف طبیبك. •

یتم حقن إینوكسابارین (لوفینوكس) في الجلد. یمكنك إعطاء ھذه الُحقَن لنفسك أو إسناد مھمة إعطائھا لك إلى مقدم رعایة   •

أسئلة بخصوص عالجك أو الطریقة الصحیحة إلعطاء الُحقَن، فیرجى  منزلیة. إذا كانت لدیك أو لدى مقدم الرعایة أي 

 االتصال بطبیبك أو مقدم خدمة منع التجلط.

 لمشاھدة فیدیو عن كیفیة حقن نفسك، انتقل إلى:  •

vid eo-onin ject i-self-h t tp s :/ / www.loven ox.com / p at ien t 

 

 خطوة ھذه:   12لحقن إینوكسابارین (لوفینوكس)، اتبع الـ   •

 ) بالترغیة  CDCاغسل یدیك بصابون وماء دافئ لمنع العدوى.  یوصي مركز مراقبة األمراض والوقایة منھا ( .1

 وھو الوقت الذي یستغرقھ غناء "عید میالد سعید" مرتین. جفِّف یدیك - ثانیة   20لمدة 

 مستلزماتك. اجمع كل  .2

 اجلس أو استلِق في وضع مریح حتى تتمكن من رؤیة منطقة البطن التي ستحقن فیھا بسھولة.   .3

 .على األقل بوصة 2تبعد عن السرة بمسافة مقدارھا  أن حدد منطقة على الجانب األیمن أو األیسر من بطنك، على  .4

ف المنطقة التي حددتھا للحقن بقطعة من مسحة كحولیة. دْع  .5  المنطقة تجف. نّظِ

 تضغط على المكبس قبل الحقن. ال تضع المحقنة أو    الاسحب غطاء اإلبرة بعنایة من المحقنة وتخلص منھ.  .6

 تلمس اإلبرة.

https://www.lovenox.com/patient-self-injection-video
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 أمسك المحقنة بیدك التي تكتب بھا (امسكھا كقلم).  .7

تجاه مستقیم  من جلدك النظیف لطیھ. ضع اإلبرة بالكامل في ا مسافة بوصة باستخدام یدك األخرى، اقبض على  .8

 ألسفل  

 درجة) داخل طیة الجلد.  90(بزاویة مقدارھا 

 مع الضغط على جلدك، اضغط على المكبس بإبھامك حتى تفرغ المحقنة.  .9

ر قبضتك من على طیة الجلد. .10  اسحب اإلبرة للخارج بالزاویة نفسھا التي تم إدخال اإلبرة بھا، ثم حّرِ

ھ اإلبرة ألسفل وبعیًدا عنك وعن  .11  اآلخرین. اضغط على المكبس لتفعیل آلیة األمان. وّجِ

 ضع المحقنة المستعملة في حاویة األدوات الحادة أو حاویة صلبة یمكن غلقھا.  .12

 

 ما الذي ینبغي فعلھ إذا فاتتني جرعة من إینوكسابارین (لوفینوكس)؟
 وفینوكس) فیھ، فقم بالحقن.  إذا كان میعادھا أقرب إلى الوقت الذي كان من المفترض استخدام إینوكسابارین (ل •

 إذا كان میعادھا أقرب إلى میعاد الجرعة التالیة، فتجاوز جرعة الحقن الفائتة وقم بالحقن التالي في الوقت المعتاد المقرر لذلك.  •

 
 كیف أخزن إینوكسابارین (لوفینوكس)؟ 

نھ في درجة حرارة الغرفة   جاف (تجنب تخزینھ في الحمام).  في مكان   خّزِ

 احتفظ بھ بعیًدا عن متناول األطفال. 

 
 ما الذي ینبغي معرفتھ عن إینوكسابارین (لوفینوكس)؟

یمكن أن یعمل إینوكسابارین (لوفینوكس) على زیادة خطر اإلصابة بنزیف ألنھ یقلل من قدرة الجسم على التجلط. أثناء   •

 كثر وقد یستغرق توقف النزیف وقتًا أطول.تناول إینوكسابارین (لوفینوكس)، قد تظھر علیك آثار الرضوض بسھولة أ

یمكن أن یتسبب إینوكسابارین (لوفینوكس) في نزیف قد یشكل خطورة. وقد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة بنزیف إذا   •

 كنت تتناول إینوكسابارین (لوفینوكس) إلى جانب: 

o  عاًما  75تجاوز عمرك 

o إصابتك بمشكالت في الكلى 

o  متكرر في المعدة أو األمعاء أو قرحة في المعدة.المعاناة من نزیف حدیث أو 
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o  :تناول أدویة أخرى تعمل على زیادة خطر اإلصابة بنزیف، منھا 

 األسبرین أو المنتجات التي تحتوي على األسبرین 

 ) االستخدام الطویل األمد لمضادات االلتھاب غیر الستیرویدیةNSAIDs  بما فیھا اإلیبوبروفین ،(
 والنابروكسین.

 بیدروجیل (بالفیكس) أو براسوغریل (ایفینت) أو تیكاجریلور (بریلینتا) كلو 

یُعطى إینوكسابارین أحیانًا مع وارفارین (كومادین)، الذي یُعد مسیًال آخًرا للدم، حتى یصبح وارفارین فعاًال. وبعد أن  •
طبیبك أو خدمة منع التجلط ما إذا كنت  یصبح وارفارین فعاًال، لن تكون بحاجة إلى استخدام إینوكسابارین. ستعلم من 

 بحاجة إلى التوقف عن استخدام إینوكسابارین. ال تقرر التوقف عن استخدامھ من تلقاء نفسك. 

 
 اآلثار الجانبیة المحتملة لتناول إینوكسابارین (لوفینوكس)؟ ھي ما 
 بطنك في موضع إعطاء الجرعات. قد تتسبب جرعات حقن إینوكسابارین (لوفینوكس) في تكون آثار رضوض على  •

یمكن أن یعمل إینوكسابارین (لوفینوكس) على زیادة خطر اإلصابة بنزیف ألنھ یقلل من قدرة الجسم على التجلط. أثناء   •
 تناول إینوكسابارین (لوفینوكس)، قد تظھر علیك آثار الرضوض بسھولة أكثر وقد یستغرق توقف النزیف وقتًا أطول.

ین لدى بعض األشخاص أعراًضا ناتجة عن رد فعل تحسسي، تتضمن الشري والطفح الجلدي قد یسبب إینوكسابار •
 والحكة. اطلب العنایة الطبیة فوًرا إذا ظھرت علیك أي من األعراض التالیة الناتجة عن رد فعل تحسسي خطیر: 

o ألم أو ضیق في الصدر 

o  تورم في الوجھ أو اللسان 

o صعوبة في التنفس أو أزیز 

o ار أو اإلغماءالشعور بالدو 

 

 متى ینبغي االتصال بالطبیب أو بخدمة منع التجلط؟
إذا بدأت تناول أي أدویة أو توقفت عن تناول أي منھا، بما في ذلك األدویة التي تُصرف دون وصفة طبیة أو المكمالت   •

 العشبیة. قد تؤثر تلك األدویة والمكمالت على نتیجة العالج بتناول إینوكسابارین (لوفینوكس). 

 . عند الخضوع لعملیة جراحیة أو إجراء جراحي، قد توجد تعلیمات خاصة متعلقة بطریقة تناول إینوكسابارین (لوفینوكس)  •

 عند الحاجة إلى عبوة دوائیة جدیدة (یُنصح بإبالغھم عن عدم توفر عالج إینوكسابارین (لوفینوكس) قبل نفاده لدیك).  •

 . إینوكسابارین (لوفینوكس)إذا تعذر تحمل تكلفة عالج  •

 إذا كنت تعاني من أي نزیف غیر متوقع أو نزیف مستمر لفترة طویلة، في حاالت مثل:  •
o نزیف غیر معتاد من اللثة 

o  نزیف األنف في كثیر من األحیان 
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Michإخالء للمسؤولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/أو مواد إرشادیة وضعتھا كلیة الطب بجامعة میتشیغان ( igan  Med icin e  (
Michالمعتادین المصابین بحالتك. وقد تحتوي على روابط لمحتوى عبر اإلنترنت لم تنشئھ كلیة الطب بجامعة میتشیغان ( للمرضى   igan  

Med icin e  وال تتحمل مسؤولیتھ. وال تحل ھذه الوثیقة محل النصیحة الطبیة من مقدم الرعایة الصحیة لدیك ألن تجربتك قد تختلف عن (
 تشر مقدم الرعایة الصحیة إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه الوثیقة أو حالتك أو خطة عالجك. تجربة المریض المعتاد. اس

 
Elizالكاتبة:   abeth  Ren n er , Ph arm D   

Nghالمراجعون:   i Ha, Ph arm D & Er in  Mou lan d , Ph arm D 
 

Michكلیة الطب بجامعة میتشیغان ( تثقیف المریض من قِبل  igan  Med icin e(  مرخص بموجب ترخیص 
 Sh areAlike 3 .0-Non Com m ercial-At t r ibu t ionCreat ive Com m on s  02/ 2018.  آخر مراجعة بتاریخ العام   

 
 

o نزیف حیضي أو مھبلي أكثر غزارة من المعتاد 

o  آثار رضوض تظھر دون سبب معروف أو تتفاقم 

 المساعدة الطبیة الطارئة؟متى یجب طلب 
 فوًرا إذا واجھت أیًا من األعراض التالیة:   911اتصل بالرقم  •

 إذا واجھت أیًا من عالمات النزیف وأعراضھ التالیة: •

o نزیف شدید أو یتعذر التحكم فیھ 

o بول وردي أو بني اللون 

o  (یشبھ القطران) براز أحمر أو أسود اللون 

o سعال مصحوب بدم أو جلطات دمویة 

o ؤ دموي أو إذا كان القيء یشبھ "ثفل القھوة"تقی 

 إذا واجھت أیًا من عالمات السكتة الدماغیة وأعراضھا التالیة:  •

o دوار أو فقدان مفاجئ للرؤیة أو صداع شدید مفاجئ 

o  تنمیل أو ضعف في أي طرف 

o صعوبة أو تداخل في الكالم 

o تدلي أحد جانبي الوجھ 

 الدمویة وأعراضھا التالیة:إذا واجھت أیًا من عالمات الجلطات  •

o ضیق مفاجئ شدید في التنفس وألم في الصدر 

o  تورم أو احمرار أو حرارة أو ألم في أي طرف 
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