
KULLANMA TALiMATI

CLEXANE 120 anti-Xa / 0.8 ml kullanrma hazr enjekt6r
Deri altrna enjekte edilir.

. Etkin madde: Etoksaparin sodyum 120 mg (12000 anti-Xa IU'ya egde[er)

o Yardtma Madde: Enjeksiyonluk su

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

c Bu kullanma talimannt saklaymtz. Daha sonra telcrar olatmaya ihtiyag duyabilirsiniz.
t EEer ilave sorulanntz olursa, l tfen dohorunuza veya eczactntza daruStruz.
o Bu ilaQ kitisel olarak size regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
c Bu ilacrn kullanrmr strasmda, doktora veya hasnneye giltidinizde bu ilaa kullandtpruzt
do ldo runuza s dy ley iniz.
o Bu talimatta yaz anlara oynen uyunuz. ilag hakhnda size iinerilen dozun dqmda
veya diiSiik doz kullanmaymu.

Bu Kullanma Talimatmda:

I.CLEXANE nedir ve ne igin hullaruhr?
2.CLEXANE \ *ullanmadan 6nce dikhat edilrrresi gerekenler
3.CLEXANE nastl hullarulv?
4.Olast yan akiler nelerdir?
5. CLEXAN E \n saklanmas t

Baghklan yer almsktadr.

1. CLEXAIIE nedir ve ne igin kullan rr?

. CLEXANE@, 0.8 ml'de 120 mg enoksaparin sodyum etkin maddesini iqerir. Bu 12.000 anti-
Xa tU aktivitesine egdelerdedir.

. Her 1 ml'lik steril soliisyon, 150 mg enoksaparin sodyum'a egdeler 15000 anti-Xa IU ic€rir.
I mg (0.01 ml) enoksaparin sodyum yakla5rk 100 anti-Xa IU'ya karirhk gelir.

. ilag kutusunun iginde 10 adet, 0.8 ml.lik kullamma hazrr enjekt6r bulunur.

. CLEXANE, diigiiLk molekiil alrl*h heparinler adr verilen bir ilag grubuna dahildir.
Vilcudunuzdaki toplardamarlar iginde, istenmeyen kan prhtrlanmn olugmasr 6nlernek igin ve
olugan prhtrlan tedavi etrnek iqin kullamlrr.

. CLEXANE agalrdaki nedenlerden biri veya birkagrnm tedavisinde kullamlrr:

- Genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi girigimlerden sonra toplardamarlanmzda
(venlerinizde) istenmeyen kan prhtrlanmn olugmasmr engellemek igin



- Ani hastahklarda (iimefiin, kalp yetmezli[i, solunum yetrnezlili, enfeksiyonlar ve
romatizmal hastaltklar) yata[a balh kaldrlrmzda toplardamarlanmzda (venlerinizde)
geligen istenrneyen kan plhhlanmn olugmasrm engellemek igin

- Beraberinde akciler damarlannrzm bir prhh ile tlkanmasl mevcut olsun veya olmasrn,
Derin Ven Trombozu (DVT) adr verilen genellikle bacak toplardamarlanmn bir prhuyla
trkanmasryla olugan klinik durumu tedavi etrnek igin

- Kararsrz anginay ftalp damarlanmn trkanmasr sonucu geligen g6!'is alnsr) ve belli
bir tipteki kalp krizini (Q dalgasrz miyokard infarktiisii) tedavi etrnek igin aspirinle birlikte
kullamlmak iizere

- Diyaliz srrasrnda kanmrzrn cihazrn tiiplerinin iginden gegerken prhtrlaqmasrru dnlernek
igin (diyaliz; bdbreklerin kam temizlerne iglevini yerine getiremanesi nedeniyle, hastarun
kammn belli arahklarla 6zel bir cihaz igindar gegirilerek temizlenmesi iglemidir).

2. CLEXAI\E'I kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

CLEXANE1 asagrdaki durumlarda KULLAIIMAYINIZ:

. Enoksaparin sodyuma veya heparine karqr ya da diler dtigtik molekiil alrrhkh heparin
tiirevlerine kargr alajiniz varsa

. Aktif durumda olan biiyiik bir kanamamz mevcutsa veya kontrolsiiz kanama riskiniz
yiiksekse

. Yakrn zamanda kanamaya ball felg gegirmigseniz

CLEXAI\TE,I aga$daKi durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ:

. Kalbinizde yapay kalp kapakgll mevcutsa

. Viicudunuzda garpmalar/siirtiinmeler sonucunda kolayca morarma oluyorsa veya krsa
siirede durmayan kanama meydana geliyorsa

. Mide veya oniki parmak balrrsagmzda illse'r varsa veya daha 6nceden vardr ise

. B6breklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa

. Daha 6nce felg gegirdiyseniz

. Kontrol altrnda olmayan, alrr hipertansiyonunuz varsa

. geker hastahlrna balh olarak g6ziiniizde bozukluk geliqtiyse (retinopati)

. Yakrn zamanda g6zlerinizdan veya beyninizden ameliyat olduysamz

. 12 yasrn altrnda veya 80 yagrn iistiinde iseniz

. AStn zaytfsamz (50 kg'rn altrnda iseniz)
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. Viicudunuzda kanamarun durdurulmasr ile ilgili mekanizmalar iistiinde etki yapan baqka
ilaglar kullamyorsaruz (ilacrmzn etkisini deligtirebilirler veya CLEXANE bu gibi ilaglann
etkisini de$qtirebilir).

. CLEXANE kullandrlrruz srrada (spinal veya epidural, yani anestezik maddenin belden bir
ilneyle omurililin etrafina enjekte edildiEi) anestezi almamz gerektiginde @6yle bir durumda
uzun siireli veya kahcr felg gdriilan vakalar olmu$tur).

. Daha 6nce heparin kullammrna balh olarak karumzda trombosit adr verilen htcrelerin
saysrnda ciddi diiqme yagadrysamz

Ameliyat olmann veya size anestezi uygulanmasr gerekirse, doktorunuza veya dig hekiminize
CLEXANE kullandr[rmzr sdyleyiniz, tedavinizin aldrlrmz ilaca uygun qekilde deliqtirilmesi
gerekebilir.

Bu uyanlar gegnigteki herhangi bir d6nernde dahi olsa sizin igin gegerliyse, lttfen
doktorunuza damgrn.

CLEXANE'm yiyecek ve iqecek ile kullan masr

CLEXANE alrz yoluyla kullamlmaz. Deri altrna enjekte edilir.

Hamilelik

ilaa kullanmadan iince dohorunuza vq)a eczacrntza daruSmrz.
. Bu ilag ancak hekimin kesin bir gereksinim saptarnasl halinde gebelik srasrnda
kullamlmahdrr.

. Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadrnlarda toplardamarlann prhtr ile trkanmasr
(tromboembolizm) riski yiiksek olabilir. CLEXANE'r kullamlrrken dikkatli olunmahdr.

. Hamileyseniz CLEXANE'r kullanmamamz gerekir. Bu yiizden tedaviye ba5lanmadan 6nce
hamilelik durumu degerlendirilmelidir.

Tedaviniz strasnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz, hemen dohoruntaa veyd eczactnza
dantsmtz.

Emzirme

ilaa kullanmadan iince dohorunuza veya eczactnrza darusmtz.

Emzirme srrasrnda CLEXANE ile tedavi edilmeniz gerekiyors4 bir dnlem olarak siit vermeyi
brrakmamz gerekir.

Arag ve makine kullammr

Arag ve makine kullammr igin gereken beceriler iistiinde bilinen bir etkisi yoktur.

CLEXANE'm igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda iinemli bilgiler

6zel dnlern ahnmasrm gerektiren herhangi bir yardrmcr madde iqermez.
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Diler ilaqlar ile birlikte kullanrm'

. Eler tedaviniz igin mutlaka kullamlmalan gerekmiyors4 kamn prhtrlaSmasrm etkileyen
ilaglann CLEXANE tedavisine baglamadan 6nce kesilmesi dnerilmektedir. Bu ajanlar
a$aErdaki ilaglan igermektedir:

- Kan sulandrncr tabletler (aspirin, dipiridamol gibi) veya kamn prhtrlagmasrru 6nleyen
ilaglar (6me!in varfarin,)

- ibuprofen, diklofenak, ketorolak gibi eklemleri tutan iltihabr hastahklarda ig, aln ve
qiglifiin tedavisinde kullamlan ilaglar

- Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 (yolun igerikli serum)

- Tiklopidin ve klopidogrel ftamn iginde bulunan ve prhtrlaSmada rol oynayan
trombosit adh hiicrelerin k[melenmesini engelleyerek, kann prhtrlagmasrnr azaltan
ilaglar)

- Prednizolon, deksametazon gibi astrm, romatoid artrit ve diler durumlann tedavisinde
kullamlan sisternik glukokortikoidler

- Divalproex ve valproik asit gibi epilepsi (sara hastahfr) ilaglan

. Spironolakton, triamteran veya amilorid gibi idrar sdktiiriicrl ilaglar (bu ilaglar CLEXANE
ile birlikte ahmrsa karuruzdaki potasyum diizel artabilir)

. Plikamisin (kalsiyum yiikseklili ve kanser tedavisinde kullamlan bir ilag), siilfinpirazon
(gut hastahlrmn tedavisinde kullamlan bir ilag).

Gelecekte CLEXANE tedavisi devam ederken bagka bir ilag almamz gerekirse, bu durumdan
doktorunuzu haberdar ediniz.

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact Su anda kullaruyorsantz veya son zamanlarda
lailandmtz ise, l tfen dohorunuza veya eczactntza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. CLEXAI\E nasrl kullan r?

Uygun kullanlm ve dozluygulama s*h$ igin talimatlar:

Kullanmanz gereken CLEXANE dozu, sizde var olan hangi rahatsrzhk igin regete edildiline
ball olarak defiqebilir.

Toplardamarlarda kan prhtrsr olugmasrnrn iinlenmesi igin:

. Sizdeki prhtr olugmasr riskinin derecesine g6re; bir giinde verilecek CLEXANE'rn doztt 20
mg ile 40 mg arasrnda depigecektir. (Omelin giinde 1 adet CLEXANE 2000 antlxa / 0.2m1
Kullanrma Hazrr Enjekt6r veya CLEXANE 4000 anti-Xa I 0.4 ml Kullamma Hazrr Enjekt6r
kullanacaksrmz). Bu tedavi genellikle 7- 1 0 giin devam edecektir.

. EEer size btiyiik bir ortopedik ameliyat yaprldrysa bu ameliyat sonrasr CLEXANE ile
yaprlan tedavinin 3 haftaya kadar uzatrlmasr gerekebilir.



. Eger ameliyat olacaksamz ve size 6nerilen doz 20 mg ise; bu dozu ameliyattan 2 saat 6nce
veya size 6nerilen doz 40 mg ise: bu dozu ameliyattan 12 saat 6nce almamz gerekecellir.

. Bir hastahk nedeniyle yatala balh kaldrlrmz durumlarda, bir giinde verilecek
CLEXANE'In dozu 40 mg (0.4 ml) olacaktrr. Bu tedavi 6 -14 giin devam edecektir.

Toplardamarlarda oluqmug kan prht anm pargalamak igin:

. YaygU olarak, viicut alrrhfirmzrn kilogramr baSma I.5 mg dozda ve giinde bir defa

verilecekrir. (Omelin viicut alrrhgmrz 80 kilogram ise, size gereken giinlfik doz 120 mg.drr.

Giinde I adet CLEXANE l20mg /0.8 ml Kullamma Hazrr Enjekt6r kullanacaksrmz).

l0 giinliik tedavide:
. Vtcut aErhErmz 60 kilogram ise, size gereken giinliik doz 60 mg.drr. Bu doz 12 saat arayla

tekrarlanacalr igin size giiLnde 2 adet CLEXANE 6000 anti-Xa / 0.6 ml Kullantma Hazrr

Enjekt6r verilebilir ve tedaviniz l0 giin devam edebilir.

Kalp damarlannrn trkanmasr sonucu geligen giisfrs a[rrsr (kararsrz angina) ve kalp
kriztuin bir gegidinin (Q-datgasu miyokard infartiisii) tedavisi iqin:

. Yaygu olarak, viicut aErrhlrmzn kilogramr bagrna 1 mg dozda verilecek ve bu doz 12 saat

araylalekrarlanacaktn. (ornelin; vticut afirrhlrmz 60 kilogram ise, size gereken giinliiLk doz

60 mg.drr. Bu doz 12 saat arayla tekrarlanacalr igin size giinde 2 adet CLEXANE 6000 anti-

xa to.a ml kullaruma hazrr enjekt6r gerekecehir). Bu tedavi normalde 2 ile 8 giin arasrnda

devam ettirilecektir.

. Aym zamanda alrzdan (gtinde bir kez 100 - 325 mg) aspirin almamz da gerekecektir.

Diyaliz srrasmda cihazrn tiipleri iginde prhn olu$mrsrnr engellemek igin:

. Diyaliz seansmtn baqlangrctnda vticudunuzdan grkan hortumun igine hernqire tarafindan

zerk edilecek doz, genellikle viicut a[rrhlrmzrn kilogramr baSrna I mg drr. Bu doz genellikle

4 saatlik bir diyaliz seansr igin yeterli olacaktr.

. Doktorunuz gerekli bulurs4 size ilave doz verilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CLEXANE derinizin altrna enjekte edilir.

- CLEXANE kas igi enjeksiyon yoluyla uygulanmamahdtr.

Hastanedeyseniz, size CLEXANE'r doktorunuz veya hemqireniz enjekte edecektir. Eve

d<indtgiiniLde tedavinizi siirdiirmek igin kendi enjeksiyonunuzu kendiniz yapmanlz

gerekelilir. Bunu yapabilmeniz igin doktorunuz veya hongireniz size bu iglerni uygulamayt

dSetecektir. Eler sorulanmz olursa, doktorunuza ve herngirenize sorabilirsiniz.

Uygun deri altrna anjeksiyon, enjeksiyon biilgesindeki agnyr ve berelenmeyi azaltmak igin

dnernlidir.
Enjeksiyon sonrasr ilne batmasr kazalanm dnlernek igin, dnceden doldurulmug glnnga

otomatik giivenlik sisterni igine yerlegtirilmigtir.



Aqalrdaki talimatlar almrg oldu[unuz bu tip bir efitimde dlrendiklerinizi hatrrlamamzt

kolaylaqhracak talimatlardrr.

CLEXANE'I nereye enjekte edeceksiniz?
CLEXANE'r kann bdlgenizde derinizin altrna enjekte etmelisiniz'
CLEXANE'r kesinlikle kas igine enje*le etrnefniz. Kasta kanamaya neden olabilir.
Derinizi nazik bir Sekilde parmaklan zln araslna srkrqtrnmz ve enjeksiyon boyunca bu

gekilde tutunuz. Btiylece ilag kas igine de[il, kann cildinizdeki ya! dokusu igine verilecektir.

Enjeksiyon yeri, kamrmzrn sa! veya sol tarafinda; gtibek delilinizden en az 5 crn. uzakta

kenarlara daha yakrn olmahdrr.
Enjeksiyon yerini segerken qunlara dikkat ediniz:

- Bu noktaya kolayca ulagrlabilmelisiniz.
- Giibek delilinize gok yakrn olmamaLdrr, var olan bir yara izi ya da morartrmn iistiinde

olmamahdr.
Enjeksiyonu kamrruzrn sa[ ve sol yant arasrnda diini.iqiimlii olarak yapmahsmlz'

Daha 6nceki enjeksiyonu yaphlrmz noktay krzankhk, a!n, srcakhk, gigkinlik, deride renk

defiigiklili, srzrntr, bir iltihap veya deri reaksiyonunu g6sterecek bir igaretin varhlr aqrsrndan

inJeieyiniz. Eger bu igaretlerden her hangi birini giiriirseniz hernen doklorunuza haber veriniz.

CLEXANE'r bagka enjeksiyonluk srvrlarla kanqhrmayruz.

Kendinize CLEXANE enjeksiyonu yapmak igin uygun teknik konusunda <incedor elitilmeniz
gerekir. E[itimle ilgili talimatlan yetkin bir sa$rk gahgamndan veya doklorunuzdan

il-ahsrn zl ilu"rmzla veya kendinize enjeksiyon yapmaruzla ilgili sorulanmz varsa" litfen
dollorunuza sorunuz.

Uygulama iEin a$a[rdaki 8 adrmr izlefniz:
l.sabunla ellerinizi ykaymz ve kurulaytnz.

2. Rahat bir pozisyonda oturunuz
noktaya kolayca ulaqabilmelisiniz.
boylu boyunca uzanabilirsiniz.

veya yal:m:z. Kann b6lgenizde enjeksiyon yapaca$l z
Bir kanepeye veya yastrklarla desteklenmig bir yatala

6



3. Kamrnrzn sag veya sol tarafinda yanlanna do!ru ve gdbelinizden en az 5 crn uzakta bir
b6lge seginiz.

UNUTMAYINZ:
Enjeksiyonu gdbelinizdm et az 5 cm. uzak olacak bir noktaya yapmahsrmz. Mevcut
morluklar veya yara izlerinin iistfine enjeksiyon yapmamaltsrmz. Enjeksiyon noktasrm

kamrmzrn sa[ ve sol yamnda dtintgiimlii olarak deligtirmelisiniz.

+>

4. Enjektdrii bir kalern tutuyormus gibi elinize ahmz. Diler elinizle, kamrmzda enjeksiyon

igin segtiliniz biilgenin derisini nazikge yakalayrmz ve ba5 ile igaret parmaklanntzrn arastnda

hafifge srkarak bir deri krvnmr olugturunuz.

Biittin enjeksiyon boyunca deri klwmrm tutmaya devam ediniz.

I

ffifr
5. iEneyi dik olarak (90o lik aqryla) deri krvnmrna sonuna kadar batrnmz'

6. Parmalrmzla otjektiir[n pistonunu itiniz. Bu sayede ilag kann cildinizdeki ya! dokusu

igine verileceltir. Enjeksiyon siiresince deri kvnmrm tutrnaya devam ediniz'

7. igneyi dik olarak ve bir seferde drgan do!ru gekiniz. $imdi deri krvnmrru bfakabilirsiniz.

Cfim; olmasrm engellemek igin, uygulama bittikten soma enjeksiyon b6lgesini

ovu$turmaylnlz.

8. Kullandr[rruz enjektdrii giivenli bir gekilde atrmz. Enjekt<irii igine ath$mz kabrn kapalrnt

srkrca kapaimz ve'gocuklann erigoneyeceli bir yerde durmaslna dikkat ediniz. Normal ev

gripii igin kullaillan bidonlara atmaymz.

- CLEXANE,Tn damar igine tek seferde yaprlacak bir anjeksiyonla verilmesi gerektilinde; bu

iglem hastanede gergeklegtirecellir ve teknili bilen bir hemgire veya doktor tarafindan

uygulanacaktu.



. Uygulama biCimi w yolu
DERIALTIiIA
(hemodiyaliz endil€syonu yoksa).
Kas igin&n enirhs slnsyiniz.

Basit ue giivenli gekilde
enjekte etmek igin

Srflnoanrn quvenlik
kapaornr{ekip Qrkann.

9mngann sonuna gelindi0inde,
g[venlik sistemi hareketin
dcrrammda aktit hale gelir,
boyl6ce, hastaya srhntr
vermeden Elak ttne
tamamefl korunur.

Uy.n: Ggvenlik sistemi ancak

fl nnga tamamen bosaldornda
aldif hale gelir.

Enleksiyon blemiiekel ile yaprl[

Biiylece ionenin ka2ara

batma$ onlenmil olur.

Enidldo edihcok Tatma wrsa. enieksiyon

miiGfl tustenrn aorlErna 6nc€sinde hzlal rorgiderin

Odrc ayarhytn.

Talma olmadrkF $rnngayt enieksiyon oocesind€ boiahrnayrn.
enieksiyon itlemini uygulaym.

Eni0biyon tcrcihen. uzanmE Ezi€tt€ki bir hastaya,

o€rek saodan 0€rek soldan. ant€rolderal ve postorohlcral

lGnn kaslannrn deriallt h0cre dokusuna uyoulanlr.

linG, uyoubyanm batFrmal ile itar€l parmailarasna
aldrtrr deii krvnmrm, sryrnr s€tilde d€gil dr di*ry ohrak
batrnlrr. Enjeksiyon boyunca deri kurlmr balpalmak ve

iiaret parmaor arasrnda sabit lekilde Mulur.
Clexalle'
Enoksaporin

Doktorunuz ilaqruzr nasrl ve hangi dozda kullanmamz gereklilini size s6yleyeceklir

DeliEik yaq gruplan:
Qocuklarda kullammr: Qocuklardaki etkinli$ ve giivarilirlili karutlanmamtqir.

6zel kullanlm durumlan:

B6brek yetmezlifi: Biibreklerinizde sorun varsa, doktorunuz yapacagl tetkiklerle yetrnezliEin

derecesini tespit ettiklen sonr4 sizin igin uygun olacak dozu kararla5tracaktrr.

KaraciEer yetmezlifi: Karaciler yernezligi olan hastalarda dikkatli olunmahdrr.

E[er CLEX4NE'n etkisinin gok gilg\il veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

doldorurutz veya eczaantz ile l<onuSunuz.



Kullanmamz gerekenden daha fazla CLEXANE kullandrysanv:

CLEXANE'dan kullanmaruz gerekenden fazlastnt kullanmtgsantz, bir dohor veya eczact ile
konuSunuz.

Tedaviniz ile ilgili olarak uygun karan doktorunuz verecektir.

CLEXANE'I kullanmayr unutursanz:

Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almaytnu.

Bir dozu atlarsamz hahrlar hatlrlamaz unuttuEunuz dozu enjekte edirrtz. Doz atlamayr veya
fazladanbir doz almay 6nlernek igin, her gtln yaptrlrmz enjeksiyonlan bir gilnlii[e
kaydedebilirsiniz.

CLEXAI\E ile tedavi sonlandrnldr[rndaki olugabilecek etkiler:

CLEXANE tedavisini doktorunuzun onay olmadan btrakrrsaruz, ilacrn yaptr$ koruyucu ve

tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlanruz iginde olugan prhtr ile ilgili
rahatsrzhklar meydana gelebilir.

4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, CLEXANE'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

e&iler olabilir.

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde giisterildi!i gekilde srralanmrgtrr:

Qok yaygrn: 10 hastanrn birinden fazla g6r0lebilir.
Yaygn: 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla g6riilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla gtiriilebilir.
Seyrek: 1 000 hastamn birinden az, fakat 10000 hastamn birinden fazla giirtlebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gdriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilaniyor)

Qok yaygrn
. Vicudunuzdaki bir yaranrn gok fazla kanarsa.
. Karacilerinizin iqlevlerini denetlemek igin yaprlan kan testlerinde deEi$klikler (bu

depigiklikler genellikle CLEXANE kesildikten sonra diizelir).

Yaygn
. Deri altrnda, tizerine basmakla solmayan a[nh koyu krrmtzr renlle d6kintiiler veya

derinizde panbe lekeler olugmast. Bu dtikiintiiler daha gok CLEXANE enjeksiyonunun

yaprldr[r yerin etrafinda ortaya grkabilir.
. Viicudunuzda normalden daha kolay giirtikler ortaya grkmast (bu, karuruzdaki trombosit

adh hiicrelerin azalmasrna (trombositopeni) baEh olabilir. Doktorunuz bu durumu kontrol
alhnda tutabilmek igin CLEXANE ile tedaviye baqlamadan 6nce ve tedavi strasrnda sizin

kan bilegiminizi bazr testlerle stirekli izleyebilir).
. CLEXANE anjeksiyonu yaprlan yerde a!n, 9i9me veya hassasiyet olmasr (normalde bu

belirtilerin birkag giin iginde kaybolmasr gerekir).

Yaygrn olmayan
. Aniden batlayan giddetli bag afnsr (bu, beyin kanamasrnrn bir belirtisi olabilir)'



. Midenizde gerginlik ve dolgunluk hissi (bu, mide kanamasrmn belirtisi olabilir).

Seyrek
. Aledik reaksiyon (zorlukla ve hrnltrh bir gekilde nefes alma; yiz, dil veya bopaztnzd4

yutrnayl veya nefes almay zorlagtrracak bir gigme ve viicudunuzda d6kiintii{er)
. CLEXANE tedavisi srrasrnda epidural veya spinal anestezi (anestezik maddenin belden

bir i[neyle omurililin etrafina enjekte edilmesi) uygulanan bazl hastalarda omurilik iginde
kanama meydana gelmiStir. Size b6y1e bir uygulama yaprldrysa ve CLEXANE
kullamyorsamz; 6zellikle v0cudunuzun alt krsmrnda ve bacaklanmzda kanncalanm4 his
kaybr, kas giigsiizliiflii, idrar veya drgkr tutamama gibi bir belirti olursa hemen
doktorunuza haber veriniz.

Zor nefes alm4 yorgunluk veya hareket etmede gtigltik, gdltis alnsr, uyugukluk, mide
bulantrsr veya biling kaybr (mekanik kalp kapakgrgrmz varsa, CLEXANE kan prhhsr
olugumunu engellernek igin yeterli olmayabilir ve bu belirtiler kalp kapakgrfrnda kan prhtrsr

oluqmasrna ba[h olabilir).

. Kamnzda potasyum diizeyinde deligiklikler (bu deligiklikler daha gok bdbrek sorunlan
veya geker hastahgr olanlarda ortaya grkar. Doktorunuz bu deliqiklilerin olup olmadr!:ru
kontrol etmek igin size kan testleri yapabilir).

Bilinmiyor
o CLEXANE uzun bir siire (iig alan fazla) kullamlrrsa, osteoporoz (kernik erimesi) riski

artabilir. Bu durumda kemikler daha kolay krnlabilir hale gelir.
. Ba$ aErtsr
. Sag ddktilmesi

E{er bu kullanma talimaunda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile larS aStrsaruz

dohorunuzu veya eczactnat bilgilendiriniz.

5. CLEXANETTn saklanmasr

CLEXANE't gocuklann gdremeyecedi, eisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saklaytruz.

25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve orijinal ambalajrnda saklaytmz.

CLEXANE'r, enjeksiyon veya infiizyon igin kullantlan baqka srvrlarla kangfirmayrruz.

Son kullanma tarihiy'e uyumlu olarak kullanrnrz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLEXANE 1 kullanmaymtz. Son kullanma tarihi
gegmiS ilaglanntz, gerektili Sekilde imha edilebilmesi igin eczaanrza g6t r niiz.

Qevreyi korumak amaayla kullanmadtltruz CLEXANE'I Sehir suTana veya gdpe atmaytntz.
Bu konuda eczactntza danrstntz-

Ruhsat sahibi: Sanofi aventis ilaglan Ltd. $ti., BiiyiiLkdere Cad. No: 193 trvent-istanbul

0reta yerii: Sanofi Winthrop lndustrie, Le Trait / Fransa

Bu kullanma taliman ....... tarihinde onaylanmrstr.
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