
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ کلگزان

 یدارو به بدن شما کمک م نیا، باشدیم نیدارو انوکساپار یاسم اصل

شکسته ،  یکوچک تر یموجود را به قسمت ها یکند تا لخته ها

در  دیلخته جد لیاز تشک یریبه شما را متوقف کند.جلوگ بیآس

 خون.

ه پزشک و بدیبدان دیاز مصرف کلگزان با شیکه پ یضرور اطالعات

 :یا پرستارخود اطالع دهید

 دیکلگزان هست به( تیحساس شی) افزا یدچار آلرژاگر .

 یپوست یعبارتند از : داته ها یتیواکنش حساس کی میعال

در تنفس کردن ، تورم لب ها ، صورت ،  یسخت ای، تورم 

 زبان. ایگلو 

 نییپا یبا وزن مولکول یها نیهپار ریسا ای نیبه هپار 

 .دیدار تیحساس

 دیهست یخودبخود یزیخونر ای یدچار مشکل کبود. 

 دیروده هست ایمعده  هیدچار زخم در ناح. 

 دیقلب هست هیدچار عفونت در ناح. 

 جهت درمان لخته  نیبه نام هپار ییدر حال استفاده از دارو

 .دیخون هست یها

 :مصرف کلگزان نحوه

 ممکن است پزشک شما دیاز آنکه مصرف کلگزان را آغاز کن شیپ 

 خون درخواست کند. شیآزما کی

پرستار شما  ایپزشک  دیهست یبستر مارستانیکه در ب یهنگام 

 مارستانیکه از ب یخواهد کرد. هنگام قیکلگزان را تزر "معموال

داشته  ازیممکن است به ادامه مصرف کلگزان ن دیشو یمرخص م

 . دیکن قیو خودتان آن را تزر دیباش

 زی( تجو یرجلدیپوست ) ز ریدر ز قیبه صورت تزر "کلگزان معموال

پوست و نه در عضله  ریز یکه دارو در چرب یمعن نیبه ا شود. یم

که قبال از دارو پر شده  ییدارو بصورت آمپول ها نی. اشودیم قیتزر

خود مطمئن  یکلگزان برا زیاز علت تجو چنانچه.شودیاست عرضه م

با  د،یشده دار زیکلگزان تجو زانیم رامونیپ یهرگونه سوال ای دیستین

 .دیپرستار خود صحبت کن ایپزشک، داروساز 

، بالفاصله به  دیشد ریز یاز عوارض جانب کیچنانچه متوجه هر 

 :دیبرو مارستانیبه ب ایپزشک خود اطالع داده  ایپرستار 

 رهیبه رنگ قرمز ت ینقاط ایدرناک  یقرمز کییا از زخم ادیز یزیخونر

ممکن است  نیروند. همچن ینم نیاز بجلد که با فشار دادن  ریدر ز

موارد با  نی. ادیپوست خود بشو یبر رو یصورت یمتوجه لکه ها

کلگزان قرار گرفته اند  قیکه تحت تزر یدر مناطق شتریاحتمال ب

 شوند. یظاهر م

 :دارو یروش نگهدار

و به  نندیتا کودکان آن را نب دیکن ینگهدار یدارو را در محل امن نیا 

 داشته باشند.ن یآن دسترس

جعبه درج شده  یآن که بر رو یانقضا خیاز مصرف کلگزان پس از تار 

 انقضا به روز آخر ماه اشاره دارد. خی. تاردیکن یاست خوددار

 یگراد نگهدار یدرجه سانت 25باالتر از  یدارو را در دما 

 .دینکن ینگهدار زریفر ایو  خچالی. دارو را در دینکن

در دسترس شما  ریز لیوسا دیشو مطمئن دیاز شروع با قبل

 : است

 که از قبل از دارو پر شده است نیسرنگ انوکساپار 

 پنبه آغشته به الکل 

 سخت و درب دار که  کیاز جنس پالست ای یجعبه فلز کی

 دیندازیسوزن را در آن ب دیبتوان قیبعد از تزر

 :چگونه است قیتزر مراحل

 یاده را رومورد استف لیو وسا دیکن زیرا تم زیم کی یرو 

 دینیآن بچ
 دیو خشک کن دییخود را با آب و صابون بشو یدست ها 

 دراز بکشد،  نکهیا ایو  ندیمناسب و راحت بنش یتیدر موقع ماریب

 یکه بر رو یتخت ای یمبل راحت یبر رو دنیدراز کش اینشستن 

حاصل  نانیشود. اطم یم هیآن بالشت قرار داده شده است، توص

 مار،یکننده ) ب قیتوسط فرد تزر یخوب به قیشود که محل تزر

 شود. یم دهیاست( د دهیکه آموزش د یگریهر فرد د ایپرستار، 

 دیمشخص کن دیرا در آنجا انجام ده قیتزر دیرا که با یمحل .

ران باشد.  نیجلووطرفایشکم  یرو یدر نقاط تواندیمحل م نیا

رستار پ ایبا پزشک  دیکن قیتزر دیتوانیرا که م ییاز قبل محل ها

انجام  یمحل جراح یکیرا در نزد قیتزر دی. نبادیهماهنگ کن

سفت شده  ،یزخم قبل یاز پوست به علت جا ی. اگر قسمتدیده

از آن دور باشد و مراقب  متریحداقل سه سانت دیبا قیاست تزر

با ناف فاصله داشته  متریسانت 5حداقل  قیکه محل تزر دیباش

 باشد.

 
 کبود، ایپوست سفت شده است و که  ییرا در محل ها قیتزر 

 .دیدردناک است انجام نده ایمتورم 

 و سپس اجازه  دیکن زیرا با پنبه آغشته به الکل تم قیمحل تزر

خشک شدن پوست را فوت  یپوست شما خشک شود. برا دیده

 .دینکن

 به  میدرپوش را مستق نی. ادیسوزن را بردار یکیدرپوش پالست

چون ممکن است  دیخم نکن تا خارج شود. آنر ا دیعقب بکش

 دیسوزن هم خم شود. اگر سوزن خم شد از آن استفاده نکن

 یورود به پوست شما بشکند. سع نیچون ممکن است در ح

را  نموارد سوز نی. در ادیسوزن خم شده را صاف کن دینکن

شما وجود ندارد. کال از  یامکان برا نیاگر ا ایو  دیعوض کن

 .دیاستفاده کن یگریآمپول د

 
 قبال از پزشک و  دیرا با دیکن قیتزر دیاز دارو که با یزانیم

 . دیپرستار بپرس

 هوا به شما  نی. ادیرا که در سرنگ است خارج نکن ییحباب هوا

دارو از سرنگ  ی. آن را عمدا گذاشته اند تا تمامزندینم یصدمه ا

 .خارج شود



  انگشتان شست و  نیقلم ب کیدست سرنگ را مانند  کیبا

 یباال ایاز پوست شکم  یقسمت گری. با دست ددیریخود بگسبابه 

. اگر راست دست دیریدو انگشت شست و سبابه بگ نیران را ب

.در طی تزریق چین دیریسرنگ را در دست راست بگ دیهست

 پوستی رها نشود.

  یتمام طول سوزن را درون پوست یو ناگهان عیحرکت سر کیبا 

 دیدرجه فرو ببر 90 هیزاوبا  دیدو انگشت خود گرفته ا نیکه ب

  30و در عرض  یانگشت به دسته سرنگ به آهستگ کیبا فشار-

کمتر  قی. هر چه سرعت تزردیکن قیتمام دارو را تزر هیثان 20

 شودیبعدا کمتر کبود م قیباشد پوست محل تزر

 
 و سپس سوزن را  دیصبر کن هیثان 10شد  قیهمه دارو تزر یوقت

. سپس بالفاصله پنبه دیا رها کناز پوست خارج کرده و پوست ر

 متیبه مال یزیمحل خونر یبر رو قهیدق کیرا به مدت  یالکل

 دیفشار ده

 پوست  شودیجون موجب م دیرا ماساژ نده قیمحل تزر

 کبود شود.  قیتزر هیناح

  طبیعی میباشد جهت کاهش  قیبعد از تزراحساس سوزش

 دیمحل را کمپرس سرد کن سوزش 

  به درون جعبه  کپارچهیبصورت تمام سرنگ و سوزن را

 دیو در آن را ببند دیندازیدرپوش دار ب یکیپالست ای یفلز

. قبل از انداختن دیو آن را از دسترس اطفال دور نگه دار

وجه درپوش سوزن  چیسرنگ و سوزن به داخل جعبه به ه

 دیآن نگذار یرا مجددا رو

 دییخود را مجددا با آب و صابون بشو یدست ها 

 جدول کیرا در  قیو ساعت و روز تزر قیمحل تزر 

 دیسیبنو

 وجود  یرا برا یقبل یها قیمحل تزر قیقبل از هر تزر

 ایرنگ و  رییدرد، گرما، تورم، تغ ،یمانند قرمز یعالئم

عالئم وجود داشت آن را به  نی. اگر ادیکن ینیترشح بازب

 دیپزشک اطالع ده

 در  قیعوض شود. اگر امروز تزر قیمحل تزر دیهر روز با

ران است روز بعد در طرف چپ شکم  ایطرف راست شکم 

 چپ انجام شود یپا ای

 دیآنرا به پزشک خود اطالع ده ریصورت بروز موارد ز در 

 دیایبند ن قهیدو دق یکیکه در  ینیب ایاز لثه  یزیخونر 

 دیایآن بند ن یاز زخم که با فشار بر رو یزیخونر 

  مدفوع ایوجود خون در ادرار 

 دن مدفوعرنگ ش اهیس 

 یاستفراغ خون 

 و  لیکه بدون دل یپوست یها یکبود ای یخونمردگ

 شوند جادیخودبخود ا

 شودیوارد م یدیهر موقع که به سر شما ضربه شد 

 شما یدست ها ایگرم شدن در پاها  ای یدرد، تورم، قرمز 

 نفس یبروز تنگ 

 طپش قلب ای نهیبروز درد قفسه س 

 .احساس ضعف 
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