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that directs you to the online form for reporting side effects,
or by entering the link: https://sideeffects.health.gov.il/.
?5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED
Avoid poisoning! This medicine, and every other medicine,
should be kept in a safe place out of the reach of children
and/or infants in order to avoid poisoning. Do not induce
vomiting unless explicitly instructed to do so by the doctor.
Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that
appears on the package. The expiry date refers to the last
day of that month.
Do not store at a temperature above 25°C. Do not store in the
refrigerator or freezer.
6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine also contains
water for Injection.
What the medicine looks like and the contents of the
package:
Clexane is a clear solution in pre-filled syringes with an
attached needle and a protective sleeve.
Each package contains 2 syringes.
This leaflet does not contain all the information about the
preparation. If you have any question, or are not sure about
something, please refer to the doctor.
License holder and address: sanofi-aventis Israel ltd., Beni
Gaon 10, Netanya 4250499
Manufacturer: Sanofi Winthrop Industrie, France
Registration number of the medicine in the National Drug
Registry of the Ministry of Health:
Clexane: 467726037
Revised in September 2020.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986 -
يس ّوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كليكسان

محلول للحقن ضمن محقنة جاهزة لإلستعمال ذات نظام أمان

 20ملغ ( 2,000وحدة)
 40ملغ ( 4,000وحدة)
 60ملغ ( 6,000وحدة)
 80ملغ ( 8,000وحدة)
 100ملغ ( 10,000وحدة)

المادة الفعالة وكميتها:
تحتوي كل محقنة على التوالي على:
إينوكساپارين صوديوم

Enoxaparin Sodium 20 mg, 40 mg, 60 mg ,80 mg, 100 mg.

المواد غير الفعالة ،أنظر الفقرة .6
إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
إحفظ هذه النشرة .من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء .إذا توفرت لديك أسئلة
إضافية ،راجع الطبيب أو الصيدلي.
ُوصف هذا الدواء للعالج من أجلك .ال تعطيه لآلخرين فهو قد يضرهم حتى
ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
إذا تفاقم عرض جانبي أو إذا ظهر عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة،
الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي.

 )1ألي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل هذا الدواء لدى الكبار لـ :
● معالجة الخثرات الدموية التي تشكلت في دمك
● منع تشكل خثرات دموية في دمك في الحاالت التالية:
○ قبل وبعد عملية جراحية
○ عندما تكون مريضا ً بمرض يمنعك من الحركة أو تقيد حركتك لفترة
معينة
● منع تشكل خثرات دموية عندما تعاني من ذبحة صدرية ( )anginaغير
مستقرة (حالة ال يصل فيها ما يكفي من الدم إلى القلب) أو بعد نوبة
قلبية
● منع تشكل خثرات دموية في أنابيب جهاز الديلزة (يستعمل لدى األشخاص
الذين يعانون من مشاكل شديدة في الكلية).
الفصيلة العالجية:
يحتوي الدواء على مادة فعالة تسمى إينوكساپارين صوديوم وتنتمي
لفصيلة األدوية المسماة «الهيپارين ذو وزن جزيئي منخفض» أو .LMWH
يعمل الدواء بطريقتين:
 .1منع خثرات دموية حالية أن تصبح أكبر ،األمر الذي يساعد الجسم على
تفكيكها ومنعها من إلحاق الضرر بك.
 .2منع تشكل خثرات دموية جديدة في دمك.

 )2قبل إستعمال الدواء:

متى ال يجوز إستعمال الدواء؟
● إذا كنت حساسا ً (أليرجي) لـ :
○ إينوكساپارين صوديوم أو لكل واحد من المركبات اإلضافية التي
يحتويها الدواء (أنظر الفقرة .)6
○ الهيپارين أو مستحضرات أخرى للهيپارين ذات وزن جزيئي
منخفض مثل نادروپارين ،تينزاپارين أو دالتيپارين.
عالمات لرد فعل تحسسي تشمل :طفح ،صعوبات في البلع أو
التنفس ،إنتفاخ في الوجه ،في الشفتين ،في اللسان ،في تجويف
الفم ،في الحنجرة أو في العينين.
● إذا وجد لديك رد فعل للهيپارين أدى إلنخفاض حاد في عدد الصفيحات
الدموية لديك ،خالل الـ  100يوم األخيرة.
● إذا وجد لديك أجسام مضادة لـ إينوكساپارين في دمك.
● إذا كنت تعاني من نزف شديد أو كنت في حالة تنطوي على خطورة
زائدة لنزف ،مثل قرحة معدية ،عملية جراحية في الدماغ أو في العينين
في اآلونة األخيرة أو سكتة على خلفية نزف حدثت مؤخراً.
● إذا كنت تستعمل كليكسان من أجل عالج الخثرات الدموية في جسمك
وأنت مقدما ً في غضون  24ساعة على إجتياز:
○ بزل (وخز) في النخاع الشوكي أو بزل (وخز) قطني
○ عملية جراحية تتضمن تخدير فوق الجافية ( )epiduralأو نخاعي
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)Uncommon (may affect up to 1 in 100 people
∙ Sudden severe headache. This could be a sign of bleeding
in the brain
∙ A feeling of tenderness and swelling in your stomach. You
may have bleeding in your stomach
∙ Large, red, irregularly-shaped skin lesions with or without
blisters
)∙ Skin irritation (local irritation
∙ Yellowing of your skin or eyes, your urine becomes darker
in color. This could be a liver problem.
)Rare (may affect up to 1 in 1,000 people
∙ Severe allergic reaction. The signs may include: a rash,
swallowing or breathing problems, swelling of the lips,
face, throat or tongue.
∙ Increased potassium in your blood – this is more likely to
happen in people with kidney problems or diabetes. Your
doctor will be able to check this by carrying out a blood test.
∙ An increase in the number of eosinophils in your blood. Your
doctor will be able to check this by carrying out a blood test.
∙ Hair loss.
∙ Osteoporosis (a condition where your bones are more likely
to break) after long-term use.
∙ Tingling, numbness and muscular weakness (particularly in
the lower part of your body) when you have had a spinal
puncture or a spinal anesthetic.
∙ Loss of control over your sphincters (so you cannot control
your need to go to the bathroom).
∙ A hard lump at the injection site
If one of the side effects worsens, or lasts for more than a
few days, or if you suffer from a side effect not mentioned
in the leaflet, consult the doctor.
Side effects can be reported to the Ministry of Health by
”clicking on the link “Report Side Effects of Drug Treatment
)found on the Ministry of Health homepage (www.health.gov.il

ال يجوز إستعمال كليكسان إذا كان ينطبق عليك إحدى ما ذكر أعاله .عليك
التحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل اإلستعمال إذا لم تكن واثقاً.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:
ال يجوز التبديل بين كليكسان وبين مستحضرات أخرى تنتمي لفصيلة
«الهيپارين ذو وزن جزيئي منخفض» مثل نادروپارين ،تينزاپارين أو
دالتيپارين .هذا ألنها غير متطابقة وليس لديها بالضبط نفس العمل ونفس
تعليمات اإلستعمال .قبل العالج بالدواء إحك للطبيب إذا:
● ُوجد لديك ذات مرة رد فعل لـ هيپارين الذي أدى إلى إنخفاض حاد في
عدد الصفيحات الدموية لديك
● تم تركيب لديك صمام في القلب
● يوجد لديك إلتهاب الشغاف (إلتهاب غشاء القلب الداخلي)
● يوجد لديك سابقة لقرحة معدية
● عانيت من سكتة مؤخرا ً
● كنت تعاني من إرتفاع ضغط الدم
● كنت تعاني من السكري أو مشاكل في األوعية الدموية في العينين نتيجة
السكري (مرض يسمى إعتالل الشبكية السكري)
● إجتزت مؤخرا ً عملية جراحية في العينين أو الدماغ
● كنت مسنا ً (فوق عمر  65سنة) وخاصة إذا تجاوزت عمر  75سنة
● يوجد لديك مشاكل في الكلى
● يوجد لديك مشاكل في الكبد
● كنت تعاني من نقص الوزن أو زيادة في الوزن
● يوجد لديك نسب مرتفعة للپوتاسيوم في الدم (باإلمكان رؤية ذلك في
فحص الدم)
● أنت تستعمل حاليا ً أدوية تؤثر على النزف (أنظر في سياق الفقرة حول
تفاعالت بين األدوية).
● كنت تعاني من مشكلة في العمود الفقري أو أنك قد إجتزت عملية جراحية
في القناة الشوكية (( )epiduralنخاعي).
إذا كان ينطبق عليك إحدى ما ذكر أعاله (أو إذا لم تكن واثقاً) ،تحدث مع
الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال كليكسان.
بالنسبة للمرضى الذين يتلقون مقادير دوائية أكثر من  210ملغ في اليوم،
يحتوي هذا الدواء على أكثر من  24ملغ من الصوديوم (المركب األساسي في
ملح الطبخ/الطعام) في كل مقدار دوائي .هذا يعادل  1.2%من اإلستهالك
األقصى اليومي الموصى به من الصوديوم للبالغ.
الفحوص والمتابعة
من الجائز أن تجري فحص دم قبل أن تبدأ إستعمال هذا الدواء وبفواصل
زمنية مختلفة خالل فترة إستعمالك الدواء؛ وهذا من أجل فحص نسبة خاليا
التخثر (الصفيحات الدموية) والپوتاسيوم في دمك.
اإلستعمال لدى األطفال والمراهقين
لم تفحص سالمة ونجاعة كليكسان لدى األطفال أو المراهقين.

التداخالت/التفاعالت بين األدوية
إذا كنت تستعمل ،أو إذا إستعملت مؤخراً ،أدوية أخرى بما في ذلك
أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية ،إحك للطبيب أو الصيدلي
عن ذلك .باألخص إذا كنت تستعمل:
● وارفارين – دواء لتمييع الدم
● أسپيرين (يعرف أيضا ً كحمض األسيتيل ساليسيليك أو  ،)ASAكلوپيدوچريل
أو أدوية أخرى المستعملة لمنع تشكل خثرات دموية (أنظر الفقرة - 3
تغيير في دواء مضاد للتخثر)
● حقن ديكستران – يستعمل كبديل للدم
● إيبوپروفين ،ديكلوفيناك ،كيتوروالك أو أدوية أخرى تعرف كأدوية مضادة
لإللتهاب ،ليست ستيروئيدية والتي تستعمل لعالج األلم واإلنتفاخ في
إلتهاب المفاصل وحاالت أخرى
● پريدنيزولون ،ديكساميتازون أو أدوية أخرى لعالج الربو ،إلتهاب المفاصل
الروماتيزمي وحاالت أخرى
● أدوية التي ترفع نسب الپوتاسيوم في دمك مثل أمالح الپوتاسيوم ،مدرات
بولية وأدوية معينة لمشاكل القلب
العمليات الجراحية والتخدير
إحك لطبيبك أنك تستعمل كليكسان ،إذا كنت مقدما ً على إجراء بزل (وخز)
نخاعي أو بزل قطني أو عملية جراحية توجب التخدير فوق الجافية
( )epiduralأو نخاعي.

الحمل ،اإلرضاع والخصوبة
إذا كنت في فترة الحمل ،تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل ،إستشيري
الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء.
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Talk to your doctor straight away if:
∙ You have any bleeding that does not stop by itself.
∙ You have signs of excessive bleeding such as being very
weak, tired, pale, or dizzy with headaches or unexplained
swelling.
Your doctor may decide to keep you under constant
observation or change your medicine.
You should inform your doctor straight away if:
∙ You have any sign of blockage of a blood vessel by a blood
clot such as:
� Cramping pain, redness, warmth, or swelling in one of
your legs – these are symptoms of deep vein thrombosis.
� Breathlessness, chest pain, fainting or coughing up blood
– these are symptoms of a pulmonary embolism.
∙ You have a painful rash or dark red spots under the skin
which do not go away when you put pressure on them.
Your doctor may ask you to perform a blood test to check
your platelet count.
Other side effects:
)Very common (may affect more than 1 in 10 people
∙ Bleeding
∙ Increase in liver enzymes
)Common (may affect up to 1 in 10 people
∙ You bruise more easily than usual. This could be because
of a blood problem associated with low platelet count
∙ Pink patches on your skin. These are more likely to appear
in the area where you have been injected with Clexane
)∙ Skin rash (hives, urticaria
∙ Red and itchy skin
∙ Bruising or pain at the injection site
∙ Decreased red blood cell count
∙ High blood platelet count
∙ Headache

إذا كنت في فترة الحمل ويوجد لديك صمام قلبي إصطناعي ،فأنت قد
تكونين معرضة لخطورة زائدة لتطوير خثرات دموية .يتوجب على الطبيب
التحدث معك بهذا الشأن.
إذا كنت مرضعة أو تنوين اإلرضاع ،فعليك إستشارة الطبيب قبل إستعمال
هذا الدواء.
السياقة وإستعمال الماكنات
ال يؤثر كليكسان على قدرتك على السياقة أو إستعمال الماكنات.
يوصى بتدوين اإلسم التجاري ورقم دفعة المستحضر الذي تستعمله من
قبل الطاقم الطبي الخاص بك.

 )3كيفية إستعمال الدواء؟

يجب اإلستعمال دائما ً حسب تعليمات الطبيب .عليك إستشارة الطبيب أو
الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
● عندما تكون في المستشفى ،عادة من يعطي لك الدواء هم الطبيب أو
الممرضة ،نظرا ً ألنه ُيعطى عن طريق الحقن .عند وصولك إلى البيت من
الجائز أن تحتاج مواصلة حقن كليكسان بنفسك (أنظر تعليمات الحقن
في السياق).
● ُيعطى كليكسان عادة بالحقن تحت الجلد.
● يمكن إعطاء كليكسان بالحقن في الوريد (عن طريق الوريد) بعد أنواع
مختلفة من النوبات القلبية أو العمليات الجراحية.
● يمكن إضافة الدواء لألنبوبة الخارجة من الجسم (خط شرياني) في بداية
الديلزة.
● ال يجوز حقن كليكسان لداخل العضل.

المقدار الدوائي
المقدار الدوائي وطريقة العالج يحددان من قبل الطبيب فقط .يتعلق المقدار
الدوائي بالسبب الذي من أجله تستعمل الدواء.
إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ،فمن الجائز أن تحتاج مقدارا ً دوائيا ً
أخفض من الدواء.
ال يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
الحقن الذاتي لـ كليكسان
إذا كنت قادرا ً على حقن الدواء بشكل ذاتي ،سيرشدك الطبيب أو الممرضة كيفية
فعل ذلك .ال تحاول حقن نفسك إذا لم تتلقى إرشادا ً كيفية فعل ذلك .توجه
حاال ً للطبيب أو للممرضة إذا لم تكن واثقا ً ما عليك فعله .إن إجراء الحقن كما
هو مطلوب تحت الجلد يساعد على تقليل األلم والكدمات في منطقة الحقن.
قبل الحقن
● حضر األغراض التي أنت بحاجة إليها :محقنة ،ضمادة كحولية أو ماء
وصابون ،ووعاء لجمع األشياء الحادة.
● تأكد من تاريخ إنقضاء الصالحية المد ّون على الدواء .ال تستعمله إذا
إنقضى تاريخ الصالحية.
● تأكد من عدم تضرر المحقنة وأن الدواء بداخلها هو محلول رائق .إذا لم
يكن كذلك ،إستعمل محقنة أخرى من الدواء.
● تأكد من كونك تعرف كم يتوجب عليك حقنه.
● إفحص بطنك لرؤية إذا ما سببت الحقنة السابقة إحمراراً ،تغيير بلون
الجلد ،إنتفاخ ،إفراز عن طريق الجلد ،أو ما زال هنالك شعور بألم ،إذا
حصل ذلك ،راجع الطبيب أو الممرضة.
تعليمات للحقن الذاتي:

تحضير موقع الحقن
 .1إختر منطقة بأحد جانبي بطنك األيمن أو األيسر .يجب أن يكون على
بعد  5سم على األقل من السرة وبإتجاه جانبي الجسم.
● ال تحقن لنفسك داخل نطاق  5سم من
السرة أو من حول ندبات أو كدمات حالية.
● يجب تغيير مكان الحقن بين جانبي
البطن من اليمين إلى اليسار ،كأمر
يتعلق بالمنطقة الذي حقنت فيها في
المرة السابقة.
 .2إغسل يديك .نظف بلطف (ال تفرك)
مكان الحقن المخصص بواسطة ضمادة كحولية أو بالماء والصابون.
 .3إجلس أو إستلق بوضعية مريحة بحيث تكون مسترخياً .تأكد من أنك
ترى منطقة الحقن المخصصة .سيكون من المناسب إستعمال كرسي
بذراعين أو سرير مبطن بوسادة.
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● יש לך פריחה כואבת או כתמים אדומים כהים מתחת לעור,
שאינם נעלמים כשאתה לוחץ עליהם.
ייתכן והרופא יבקש ממך לבצע בדיקת דם כדי לבדוק את
ספירת הטסיות שלך.
תופעות לוואי אחרות:

מאוד נפוץ (עשוי להשפיע על יותר מ 1 -מכל  10אנשים)
● דימום
● עליה באנזימי כבד
שכיח (עשוי להשפיע על עד  1מתוך  10אנשים)
● אתה נחבל בקלות רבה יותר מהרגיל .זה יכול להיות בגלל
בעיה בדם עקב ספירת טסיות נמוכה
● אזורים ורודים על העור שלך .אלה נוטים יותר להופיע באזורים
בהם הזרקת קלקסן
● פריחה בעור (חרלת ,אורטיקריה)
● עור אדום ומגרד
● חבלות או כאבים באזור ההזרקה
● ירידה בספירת תאי דם אדומים
● רמת טסיות גבוהה בדם
● כאב ראש
לא שכיח (עשוי להשפיע על עד  1מתוך  100אנשים)
● כאב ראש חמור פתאומי .זה יכול להיות סימן של דימום במוח
● תחושה של רגישות ונפיחות בבטן שלך .ייתכן שיש לך דימום
בקיבה
● נגעים אדומים גדולים ובעלי צורה לא רגילה בעור ,עם או בלי
שלפוחיות
● גירוי בעור (גירוי מקומי)
● הצהבה של העור או העיניים שלך ,השתן שלך הופך להיות
כהה יותר .זו יכולה להיות בעיה בכבד
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נדיר (עשוי להשפיע על עד  1מתוך  1,000אנשים)
● תגובה אלרגית חמורה .הסימנים עשויים לכלול :פריחה,
בעיות בבליעה או בנשימה ,נפיחות בשפתיים ,בפנים ,בגרון
או בלשון.
● עליה באשלגן בדמך  -סביר יותר שתקרה אצל אנשים עם
בעיות בכליות או סוכרת .הרופא שלך יוכל לבדוק זאת על
ידי ביצוע בדיקת דם.
● עליה במספר האאוזינופילים בדם שלך .הרופא שלך יוכל
לבדוק זאת על ידי ביצוע בדיקת דם.
● איבוד שיער.
● אוסטאופורוזיס (מצב שבו לעצמות שלך סיכויים גבוהים יותר
להישבר) לאחר שימוש ארוך טווח.
● עקצוצים ,חוסר תחושה וחולשת שרירים (במיוחד בחלק
התחתון של הגוף שלך) לאחר שעברת ניקור ספינאלי או
הרדמה ספינאלית.
● איבוד שליטה על הסוגרים (אינך יכול לשלוט על הצורך ללכת
לשירותים).
● גוש קשה במקום ההזרקה
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או נמשכת יותר ממספר
ימים או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון,
עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה
על הקישור ״דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי״ שנמצא
בדף הבית של אתר משרד הבריאות ( )www.health.gov.ilהמפנה
לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע״י כניסה לקישור:
./https://sideeffects.health.gov.il
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אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( )exp. dateהמופיע
על גבי האריזה .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של
אותו חודש.
אין לאחסן בטמפרטורה העולה על  ,25ºCאין לאחסן במקרר
או במקפיא.

 .6מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל ,התרופה מכילה גם מים להזרקה.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
קלקסן היא תמיסה צלולה ,הנמצאת בתוך מזרקים מוכנים
לשימוש עם מחט ומכסה מגן.
כל אריזה מכילה  2מזרקים.
עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר .אם יש לך שאלה
כלשהי או אינך בטוח בדבר מה ,אנא פנה לרופא.
בעל הרישום וכתובתו :סאנופי-אוונטיס ישראל בע״מ ,בני
גאון  10נתניה 4250499
יצרן :סאנופי ווינטרופ תעשיות ,צרפת
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד
הבריאות:
קלקסן467726037 :
לשם הפשטות והקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על
אף זאת ,התרופה מיועדת לבני שני המינים.
נערך בספטמבר .2020

 .5איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך
תמנע הרעלה .אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
Clex PIL-16.0

إختيار المقدار الدوائي الخاص بك
 .1إنزع بحذر غطاء اإلبرة من المحقنة وارمه.
● ال تضغط على المكبس قبل الحقن للتخلص من فقاعات الهواء .هذه
العملية ممكن أن تؤدي لفقدان بعض الدواء.
● بعد نزع الغطاء تأكد من عدم مالمسة اإلبرة ألي شيء .وذلك للحفاظ
على نظافتها (معقمة).

 .2عندما تكون كمية الدواء في المحقنة مالئمة للمقدار الدوائي المخصص،
فال حاجة في مالءمة المقدار الدوائي .أنت جاهز للحقن.
 .3عندما يتعلق المقدار الدوائي بوزن جسمك ،من الجائز أنه يتوجب عليك
مالءمة المقدار الدوائي في المحقنة ليالئم المقدار الدوائي المخصص.
في هذه الحالة ،تستطيع أن تتخلص من كمية الدواء الزائدة عن طريق
إمساك المحقنة وهي موجهة نحو األسفل (للحفاظ على فقاعة الهواء
داخل المحقنة) وإخراج الكمية الزائدة لداخل الوعاء.
 .4قد تظهر قطرة في طرف المحقنة .إذا حدث هذا ،أزل القطرة قبل الحقن
بواسطة الطرق على المحقنة بحيث تكون اإلبرة موجهة نحو األسفل.
اآلن أنت جاهز للحقن.

عملية الحقن
 .1إمسك المحقنة باليد التي تكتب بها (كالقلم) .وباليد الثانية أقرص بلطف
طية الجلد التي تم تنظيفها في مكان الحقن في بطنك ،وذلك بواسطة
اإلبهام والسبابة من أجل تشكيل طية الجلد.
● تأكد من مسكك لطية الجلد طيلة عملية الحقن.
 .2إمسك المحقنة بحيث
تتجه اإلبرة نحو األسفل
(بشكل عامودي بزاوية 90
درجة) .أدخل كامل طول
اإلبرة لداخل طية الجلد.
 .3إضغط على المكبس نحو
األسفل بواسطة اإلبهام.
بحيث يدخل الدواء إلى
النسيج الدهني للبطن .أكمل
الحقن باستعمال كل الدواء
الموجود في المحقنة.
 .4أخرج اإلبرة من موقع الحقن
بسحبها بشكل مستقيم إلى
الخارج .سيغطي الغطاء الواقي
اإلبرة بشكل آلي .باإلمكان اآلن
تحرير طية الجلد .إن نظام
األمان يحرر غطاء األمان فقط
بعد إفراغ المحقنة بواسطة
ضغط المكبس حتى األسفل.

بعد أن إنتهيت
 .1لمنع حدوث كدمات ،ال يجوز فرك مكان الحقن بعد الحقن.
 .2إرم المحقنة المستعملة مع الغطاء الواقي لوعاء لجمع األشياء الحادة.
أغلق غطاء الوعاء وضعه بعيدا ً عن متناول أيدي األطفال .عندما يمتلئ
الوعاء ،تخلص منه حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي.
تغيير دواء مضاد للتخثر:
● تغيير من كليكسان لمميعات دم تسمى مناهضات ڤيتامين K
(( )antagonistمثالً وارفارين)
يطلب منك الطبيب إجراء فحوص دم تسمى  INRووفقا ً لذلك يخبرك
متى عليك التوقف عن حقن كليكسان بما يتناسب.
● تغيير من مميعات دم تسمى مناهضات ڤيتامين ( Kمثالً وارفارين)
لـ كليكسان
توقف عن تلقي مناهض ڤيتامين  .Kيطلب منك الطبيب إجراء فحوص
دم تسمى  INRووفقا ً لذلك يخبرك متى عليك البدء في حقن كليكسان
بما يتناسب.
● تغيير من كليكسان لعالج مضاد التخثر الفموي المباشر
توقف عن إستعمال كليكسان .إبدأ تناول مضاد التخثر الفموي المباشر
 0حتى  2ساعة قبل الموعد الذي من المفترض أن تتلقى فيه الحقنة
القادمة ،وبعد ذلك إستمر كالمعتاد.

● تغيير من عالج مضاد التخثر الفموي المباشر لـ كليكسان
توقف عن تناول مضاد التخثر الفموي المباشر .ال تبدأ العالج بـ كليكسان
قبل مرور  12ساعة من الجرعة الدوائية األخيرة من مضاد التخثر الفموي
المباشر.
إذا حقنت بالخطأ مقدارا ً دوائيا ً أكبر من المطلوب:
إذا كنت تظن بأنك إستعملت أكثر أو أقل مما ينبغي من كليكسان ،إستشر
الطبيب ،الممرضة أو الصيدلي الخاص بك حاالً ،حتى ولو لم تكن تقاسي
من أعراض شاذة .إذا حقن طفل أو بلع بالخطأ من الدواء ،خذه فورا ً إلى
غرفة الطوارئ في المستشفى.

إذا نسيت حقن الدواء
إذا نسيت حقن كليكسان في الوقت المطلوب ،يتوجب عليك حقن مقدارا ً
دوائيا ً حال تذكرك.
ال تحقن مقدارا ً دوائيا ً مضاعفا ً بنفس اليوم كتعويض عن المقدار الدوائي
المنسي .إن التسجيل في المذكرة اليومية يساعدك في التأكد من عدم
نسيانك لمقدار دوائي.
في حال توقفك عن إستعمال الدواء
من المهم مواصلة الحقن إلى أن يقرر طبيبك بوقفها .في حال توقفت عن
العالج فأنت قد تطور حدوث خثرة دموية والتي قد تكون خطرة جداً.

ال يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء
والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء .ضع
النظارات الطبية إذا لزم األمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء ،إستشر
الطبيب ،الصيدلي أو الممرضة.

 )4األعراض الجانبية

كما بكل دواء ،إن إستعمال كليكسان قد يسبب أعراضا ً جانبية عند بعض
المستعملين.
ال تندهش من قائمة األعراض الجانبية .من الجائز أال تعاني أيا ً منها.

أعراض جانبية خطيرة:
توقف عن إستعمال الدواء وتوجه حاالً للطبيب أو للممرضة إذا ُوجدت
لديك عالمات لرد فعل تحسسي خطير (مثل طفح ،صعوبات في التنفس
أو البلع ،إنتفاخ في الوجه ،في الشفتين ،في اللسان ،في تجويف الفم ،في
الحنجرة أو في العينين).
كما هو في أدوية شبيهة أخرى المخصصة لتقليل الخثرات الدموية ،فإن
كليكسان من شأنه أن يسبب لنزف .قد يشكل هذا خطرا ً على الحياة .قد
يكون النزف غامضا ً في حاالت معينة.
تحدث حاالً مع الطبيب إذا:
● كنت تعاني من نزف ال يتوقف من تلقاء نفسه.
● ُوجدت لديك عالمات لنزف مفرط مثل ضعف شديد ،إرهاق ،شحوب،
دوار يترافق بصداع أو إنتفاخ غير مبرر.
من شأن الطبيب أن يقرر إبقاءك تحت المراقبة الحثيثة أو تغيير دواءك.
عليك إبالغ الطبيب حاالً إذا:
● ُوجدت لديك عالمات إلنسداد وعاء دموي من قبل خثرة دموية مثل:
○ ألم تشنجي ،إحمرار ،الشعور بدفء أو إنتفاخ بإحدى رجليك – هذه
عالمات خثار األوردة العميقة.
○ ضيق التنفس ،ألم في الصدر ،إغماء أو سعال دموي – هذه عالمات
إلنصمام رئوي.
● تعاني من طفح مؤلم أو بقع حمراء غامقة تحت الجلد ،والتي ال تزول
عند الضغط عليها.
من الجائز أن يطلب منك الطبيب إجراء فحص دم لفحص تعداد الصفيحات
الدموية لديك.
أعراض جانبية أخرى:

شائع جدا ً (من شأنه أن يؤثر على أكثر من  1من كل  10أشخاص)
● نزف
● إرتفاع بإنزيمات الكبد

شائع (من شأنه أن يؤثر على حتى  1من بين  10أشخاص)
● تصاب بجرح بسهولة أكثر من المعتاد .يمكن أن يكون هذا نتيجة مشكلة
في الدم جراء إنخفاض تعداد الصفيحات الدموية
● ظهور مناطق زهرية على جلدك .من المرجح أن تظهر هذه في المناطق
التي حقنت فيها كليكسان
● طفح جلدي (شرى)urticaria ،
● جلد أحمر وحاك
● كدمات أو آالم في منطقة الحقن
● إنخفاض في تعداد خاليا الدم الحمراء

● إرتفاع نسبة الصفيحات الدموية في الدم
● صداع

غير شائع (من شأنه أن يؤثر على حتى  1من بين  100شخص)
● صداع شديد ومفاجئ .قد يكون هذا عالمة لنزف في الدماغ
● شعور لحساسية وإنتفاخ في بطنك .من الجائز حدوث نزف في المعدة لديك
● آفات حمراء كبيرة ذات شكل غير عادي في الجلد ،مع أو بدون حويصالت
● تهيج في الجلد (تهيج موضعي)
● إصفرار الجلد أو العينين لديك ،يصبح بولك داكنا ً أكثر .هذا يمكن أن
يكون مشكلة في الكبد

نادر (من شأنه أن يؤثر على حتى  1من بين  1,000شخص)
● رد فعل تحسسي خطير .العالمات قد تشمل :طفح ،مشاكل في البلع أو
التنفس ،إنتفاخ في الشفتين ،في الوجه ،في الحنجرة أو في اللسان.
● إرتفاع الپوتاسيوم في دمك – من المرجح أن تحدث أكثر لدى أشخاص
يعانون من مشاكل في الكلى أو السكري .يستطيع طبيبك التحقق من
ذلك عن طريق إجراء فحص دم.
● إرتفاع عدد الحمضات في دمك .يستطيع طبيبك التحقق من ذلك عن
طريق إجراء فحص دم.
● تساقط الشعر.
● هشاشة العظام (حالة تزداد فيها إحتمالية تعرض عظامك للكسر) بعد
إستعمال طويل المدى.
● وخز ،خدر وضعف عضلي (خصوصا ً في الجزء السفلى من جسمك) بعد
إجتيازك لبزل (لوخز) أو تخدير نخاعي.
● فقدان السيطرة على المصرات (ال يمكنك التحكم في الحاجة للذهاب إلى
الحمام).
● كتلة صلبة في مكان الحقن
إذا تفاقمت إحدى األعراض الجانبية أو إستمرت ألكثر من بضعة
أيام أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة،
عليك إستشارة الطبيب.
باإلمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على
الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب عالج دوائي» الموجود على الصفحة
الرئيسية لموقع وزارة الصحة ( )www.health.gov.ilالذي يوجهك إلى
النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية ،أو عن طريق تصفح الرابط:
.https://sideeffects.health.gov.il/

 )5كيفية تخزين الدواء؟

تجنبالتسمم ! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر فيمكان مغلق بعيدا ً
عن متناول أيدي األطفال و/أو الرضع ،وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
ال تسببالتقيؤبدون تعليمات صريحة من الطبيب.
ال يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصالحية ( )exp.dateالذي يظهر
على ظهر العلبة .يشير تاريخ الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.
ال يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن  25درجة مئوية ،ال يجوز
التخزين في البراد أو حجرة التجميد.

 )6معلومات إضافية

يحتوي الدواء باإلضافة للمادة الفعالة أيضا ً على ماء للحقن.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
كليكسان هو محلول رائق ،الموجود ضمن محاقن جاهزة لإلستعمال مع
إبرة وغطاء واقي.
كل علبة تحتوي على محقنتين إثنتين.

ال تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر .إذا توفرت
لديك أية أسئلة وإذا لم تكن واثقا ً من شيء ما ،الرجاء مراجعة الطبيب.
صاحب اإلمتياز وعنوانه:
سانوفي-أڤنتيس إسرائيل م.ض ،.بني چاؤون  10نتانيا 4250499
المنتج:
سانوفي وينتروپ للصناعات ،فرنسا

رقم سجل الدواء في سجل األدوية الحكومي في وزارة الصحة:
كليكسان467726037 :

من أجل سهولة وتهوين القراءة ،تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
على الرغم من ذلك ،فإن الدواء مخصص لكال الجنسين.
تم إعدادها في أيلول .2020

