
PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE 
PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) – 1986

This medicine is dispensed  
with a doctor's prescription only

CLExANE
20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg
Injections

CLExANE FORTE
120 mg, 150 mg
Injections
Active ingredient and its quantity:
Each pre-filled syringe with a safety system 
contains:
Enoxaparin Sodium 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg,  
100 mg, 120 mg, 150 mg
Inactive ingredients – see Section 6.
Read this package insert carefully in its 
entirety before using this medicine. Keep 
this leaflet. You may need to read it again. This 
leaflet contains concise information about the 
medicine. 
This medicine has been prescribed to treat you. 
Do not pass it on to others. It may harm them 
even if it appears to you that their medical 
condition is similar.
If a side effect worsens or if you notice any side 
effect not listed in this leaflet, please refer to 
the doctor or pharmacist.
If you have further questions refer to the doctor 
or pharmacist.
1. FOR WHAT IS  THE MEDICINE 

INTENDED?
This medicine is used to prevent and treat 
blood clot formation and also for the treatment 
of certain kinds of angina and myocardial 
infarction.
Therapeutic group: An anti-coagulant from the 
low molecular weight heparin group.
2. BEFORE USING THE MEDICINE:

 When should this preparation not be 
used?
Do not use this medicine if there is a known 
sensitivity to any of its ingredients, heparin or 
its derivatives, including other low molecular 
weight heparin preparations.
Do not use in patients who have suffered 
in the past from decreased number of 
platelets due to treatment with heparin 
and its derivatives, in patients suffering 
from bleeding or patients at high risk of 
uncontrolled hemorrhage, if you have an 
internal or external lesion that is likely to 
bleed, from hemorrhagic stroke.
If you suffer from an infection in your heart.

Special warnings regarding use of the 
medicine:
Before treatment with the medicine tell the 
doctor if:
you suffer from high blood pressure, impaired 
kidney or liver function, if you have prosthetic 
valves, if you suffer from diabetes or an eye 
disease called diabetic retinopathy (problems 
with the blood vessels of the eyes due to 
diabetes), from problems with the blood system 
(such as coagulation, etc.), from overweight or 
underweight.
If you are suffering or have suffered in the past 
from bruising or bleeding due to treatment 
with heparin preparations.
If you have had a stroke in the past or stomach 
ulcer.
If you have recently underwent ophthalmic/
head surgery.
If you are over 65 years of age.

even if you do not notice unusual effects. 
If a child accidentally injected or swallowed 
Clexane, proceed immediately to a hospital 
emergency room.
If you forgot to inject the medicine
If you forgot to self inject Clexane at the 
required time, inject a dose as soon as you 
remember.
Do not inject a double dose on the same 
day to compensate for a missed dose. 
Keeping a diary will help you be certain 
that you did not forget a dose.
If you stop taking the medicine
Adhere to the treatment recommended 
by the doctor. It is important to continue 
the injections until your doctor instructs 
you to stop. If you stop treatment before 
the time recommended by the doctor, you 
may develop a blood clot that could be very 
dangerous.
Tests and follow-up
Before starting treatment with this medicine 
and sometimes during treatment, blood 
tests should be performed. Use of Clexane 
may interfere with the results of certain 
blood tests. It is important to inform your 
doctor that you are taking Clexane before 
blood tests are performed.
Do not take medicines in the dark! Check 
the label and the dose each time you take 
medicine. Wear glasses if you need them. If 
you have any further questions regarding 
use of the medicine consult the doctor or 
pharmacist.
4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Clexane may 
cause side effects in some users. Do not be 
alarmed when reading the list of side effects. 
You may not suffer from any of them.
Refer to the doctor or an emergency room 
immediately if you experience any of 
these effects:
Very common (occurring in more than 1 in 
10 people):
Heavy bleeding from a wound.
Common (occurring in 1-10 in 100 people):
Painful rash with dark red spots under the 
skin that do not disappear when you press 
on them. You may also see pink blotches 
on your skin. These blotches usually occur 
in the area of injection.
Uncommon (occurring in 1-10 in 1000 
people):
Sudden severe headache, may be a sign of 
bleeding in the brain.
A feeling of swelling, or discomfort in the 
stomach, may be a sign of bleeding in the 
stomach.
Rare (occurring in less than 1 in 1000 
people):
Allergic reaction. The signs can include: skin 
rash, problems breathing, or swallowing, 
swelling of the lips, face, throat or tongue.
Tingling sensation, numbness and muscle 
weakness, especially in the lower part of 
your body or loss of sphincter control (you 
are unable to control your bowels) after you 
have undergone spinal puncture or spinal 
anesthesia.
Consult your doctor as soon as possible 
if you experience any of the following 
effects:
Common (occurring in 1-10 in 100 people):
You get injured more easily than usual, 

 If you are taking, or if you have recently 
taken, other medicines, including  
non-prescription medicines and nutritional 
supplements, tell the doctor or pharmacist. 
This is because Clexane can affect the action 
of other medicines and other medicines can 
affect its action. 
Especially do not take this medicine and 
inform the doctor if you are using a medicine 
called heparin for treatment of blood clots.
Tell your doctor if you are taking the 
following medicines:
•	 warfarin	-	a	medicine	for	thinning	the	blood
•	 aspirin,	abciximab,	eptifibatide,	 iloprost,	

ticlopidine, clopidogrel, tirofiban, or other 
medicines that inhibit platelet aggregation

•	 dextran	injections	-	used	as	a	blood	replacer.
•	 ibuprofen,	diclofenac,	ketorolac	or	other	

medicines used to treat pain and swelling 
in arthritis and other diseases

•	 antistreptase,	 streptokinase,	urokinase	 -	
preparations for dissolving blood clots

•	prednisolone,	 dexamethasone	 or	 other	
medicines - for treatment of asthma, 
rheumatoid arthritis and other conditions

•	 sulfinpyrazone	-	for	treatment	of	diabetes
•	 valproic	acid	-	for	treatment	of	convulsions
•	diuretics such as - spironolactone, triamterene, 

amiloride, which may increase your blood 
potassium levels when taken with Clexane.

Your doctor may change one of your medicines 
or order periodic blood tests to ascertain that 
taking these medicines with Clexane does not 
cause you harm.
 Surgery and anesthesia

If you are scheduled to undergo spinal 
puncture or surgery requiring epidural or 
spinal anesthesia tell your doctor that you 
are using Clexane. Also tell your doctor if you 
have spinal problems or if you have undergone 
spinal surgery in the past.
 Pregnancy and breastfeeding

Before using this medicine tell your doctor 
if you are pregnant, could become pregnant 
or think you may be pregnant. Do not use 
this medicine if you are pregnant and have 
prosthetic valves, as you may be at increased 
risk for developing blood clots.
If you intend to breastfeed you should consult 
with the doctor.
3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Always use according to the doctor’s 
instructions. Consult with the doctor or 
pharmacist if you are not sure.
Before use of the medicine your doctor may 
refer you for blood tests.
While you are in the hospital a doctor or nurse 
will usually give you the medicine, since it is 
given by injection.
When you get home you may need to continue 
injecting Clexane yourself (see Instructions for 
Injection below).
Clexane is usually given by subcutaneous 
injection.
Dosage
The dosage and treatment regimen will be 
determined by the doctor only. The dosage 
of Clexane depends on the reason you are 
using it. 
If you suffer from kidney problems you may 
need a lower dosage of Clexane.
Do not exceed the recommended dose.
If you accidentally injected a higher dose 
than required
If you think that you used too much or too little 
Clexane, consult with your doctor immediately, 



RECOMMENDATIONS FOR COMFORTABLE AND 
SAFE INJECTION OF CLExANE AND CLExANE 
FORTE, PRE-FILLED SYRINGES:
How to self inject Clexane
If you are able to self inject Clexane, the doctor 
or nurse will show you how to do it. Do not try 
to self inject if you have not been trained how 
to do so. If you are not sure what to do refer 
to the doctor or nurse immediately.
Before self injecting Clexane
•	Check the expiry date marked on the 

medicine. Do not use if the date has passed.
•	 Check	 that	 the	 syringe	 has	 not	 been	

damaged and that the medicine inside is 
a clear solution. If not, use another Clexane 
syringe.

•	Make	sure	you	know	how	much	you	have	to	
inject.

•	 Check	your	stomach	to	see	if	the	previous	
injection caused any redness, change in skin 
color, swelling, discharge through the skin, 
or if there is still a sensation of pain. If so, 
refer to the doctor or nurse.

•	Decide	where	you	plan	to	inject	the	medicine.	
Change the place of injection from time to 
time, from the right side of the stomach to 
the left side of the stomach. Inject Clexane 
under the skin of the stomach but not too 
close to the belly button or scarred tissue (a 
space of at least 5 cm from these places).

Instructions for self injection of Clexane
1. Wash your hands and the intended injection 

site with soap and water and dry them.
2. Sit or lie in a comfortable position and make 

sure you can see the intended injection area.

3. Choose an injection area on one side of your 
stomach, at least 5 cm away from your belly 
button.

Remember: Do not self inject within a space 
of less than 5 cm from the belly button, 
scarred tissue or a bruise. Change the area 
where you inject between the left and right 
sides of your stomach, depending on where 
you last injected.

4. Carefully remove the protective cap from the 
needle and discard it. The syringe is ready 
for use.

perhaps as a result of a blood clotting problem 
(thrombocytopenia).
You experience pain, swelling or irritation in 
the area of injection, usually improves within 
a few days.
Rare (occurring in less than 1 in 1000 
people):
If you have a mechanical heart valve, treatment 
with Clexane may not be sufficient to prevent 
formation of blood clots. You may experience 
breathing difficulties, tiredness or difficulty 
performing physical activity, chest pain, 
numbness, feeling ill or loss of consciousness. 
The reason for this may be a blood clot on 
the valve.
Additional effects for which you need to 
consult the doctor, if they are bothersome:
Very common (occurring in more than 1 in 
10 people):
Elevated	liver	enzymes	in	blood	tests.	Values	
usually return to normal after use of Clexane 
is discontinued.
Rare (occurring in less than 1 in 1000 
people):
Change	in	blood	potassium	level.	May	occur	in	
people suffering from kidney problems or from 
diabetes. Your doctor can check this by having 
a blood test performed.
Unknown frequency:
Use of Clexane for a prolonged period may 
increase the risk of osteoporosis, a condition 
in which the risk of bone fractures increases.
If any of these effects worsens, or persists 
for more than a few days or if you have side 
effects not mentioned in this leaflet, consult 
with the doctor.
5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE 

STORED?
Avoid poisoning! This medicine and any other 
medicine must be kept in a closed place out of 
the reach of children and/or infants to avoid 
poisoning. Do not induce vomiting unless 
clearly indicated by the doctor.
Do not use the medicine after the expiry date 
(exp. date) appearing on the package. Expiry 
date refers to the last day of that month.
Do not store at a temperature exceeding 25°C. 
Do	not	store	in	a	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 contents 
of the pack: Clexane is a clear solution, in 
pre-filled syringes with a needle and protective 
cap.
Each package of Clexane contains 2 syringes; 
each package of Clexane Forte contains 10 
syringes.
This leaflet does not contain all the information 
about your medicine. If you have any questions 
or are not sure about anything, please ask your 
doctor.
License holder and address: sanofi-aventis 
Israel ltd., P.O.B. 8090, Natanya 42504.
Manufacturer: Sanofi Winthrop Industrie, 
France.
This leaflet was checked and approved by 
the Ministry of Health in October 2012.
Drug Registration No. in the National Drug 
Registry of the Ministry of Health:
Clexane: 467726037,
Clexane Forte: 1206030007

Do not press on the plunger before the 
injection in order to expel air bubbles. This 
action can cause loss of the medicine. After 
removing the needle cap, make sure that the 
needle does not touch anything in order to 
keep it clean (sterile).

5. Hold the syringe in the hand you write with 
(like a pencil), and with your other hand 
gently hold a skin fold between your thumb 
and forefinger on the injection site on the 
stomach. 

Make sure you hold the skin fold 
throughout the entire injection.

6. Hold the syringe vertically with the needle 
pointing downwards at a 90 degree angle 
and insert the full length of the needle into 
the skin fold.

7. Inject the entire content of the syringe so 
that the medicine enters the fatty 
subcutaneous	tissue	of	the	stomach.	Make	
sure that you are holding the skin fold 
throughout the injection.

8. Remove the needle by pulling it straight out. 
The protective cap will cover the needle 
automatically. You can now let go of the skin 
fold.

Note: The safety system, which enables 
release of the safety cap, will be activated 
only after the content of the syringe is 
emptied by pressing the plunger down 
completely.
To prevent bruises, do not rub the 
injection site after the injection. 

9. Discard the used syringe with the protective 
cap in a container for collection of 
syringes, out of the reach of children. 

 







אתה חש כאב, נפיחות או גירוי באזור ההזרקה, 
בדרך-כלל משתפר תוך כמה ימים.

נדיר )מתרחש בפחות מ- 1 מתוך 1000 
אנשים(:

אם יש לך שסתום לב מכני, טיפול בקלקסן 
עלול שלא להספיק למניעת היווצרות קרישי 
דם. אתה עלול לחוש קשיי נשימה, עייפות או 
קושי לבצע פעילות גופנית, כאב בחזה, נימול, 
הרגשת חולי או אובדן הכרה. הסיבה לכך 

עלולה להיות קריש דם על השסתום.
תופעות נוספות עליהן אתה צריך להתייעץ 

עם הרופא, במידה והן מטרידות אותך:
שכיח מאד )מתרחש ביותר מ- 1 מתוך 10 

אנשים(:
 עלייה באנזימי כבד בבדיקות דם. הערכים 
בדרך-כלל חוזרים להיות תקינים לאחר הפסקת 

שימוש בקלקסן.
נדיר )מתרחש בפחות מ- 1 מתוך 1000 

אנשים(:
שינוי ברמת האשלגן בדם. עלול לקרות אצל 
אנשים הסובלים מבעיות בכליות או מסוכרת. 
הרופא שלך יוכל לבדוק זאת על ידי ביצוע 

בדיקת דם.
שכיחות לא ידועה:

שימוש בקלקסן במשך תקופה ארוכה עלול 
להגביר את הסיכון לאוסטאופורוזיס, מצב בו 

עולה הסיכון לשברים בעצמות.
או  הלוואי מחמירה,  אם אחת מתופעות 
נמשכת יותר ממספר ימים או כאשר אתה 
סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך 

להתייעץ עם הרופא.
איך לאחסן את התרופה?  .5

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

מפורשת מהרופא.
 אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 
)exp. date( המופיע על גבי האריזה. תאריך 
ליום האחרון של אותו  התפוגה מתייחס 

חודש.
אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25ºC, אין 

לאחסן במקרר או במקפיא.
מידע נוסף  .6

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה 
גם מים להזרקה.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: 
קלקסן היא תמיסה צלולה, בתוך מזרקים 

מוכנים לשימוש עם מחט ומכסה מגן.
כל אריזה של קלקסן מכילה 2 מזרקים, כל אריזה 

של קלקסן פורטה מכילה 10 מזרקים.

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, ת.ד. 8090, נתניה 42504.
יצרן: סאנופי ווינטרופ תעשיות, צרפת.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות 
בתאריך: אוקטובר 2012.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות 
הממלכתי במשרד הבריאות: 
 ,467726037 קלקסן: 
1206030007 קלקסן פורטה: 

לשם הפשטות והקלת הקריאה, עלון זה נוסח 
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת 

לבני שני המינים.

של  ובטוחה  נוחה  להזרקה  המלצות 
קלקסן וקלקסן פורטה, מזרקים מוכנים 

לשימוש:
כיצד להזריק לעצמך קלקסן

אם הנך מסוגל להזריק לעצמך קלקסן, הרופא 
או האחות יראו לך כיצד לעשות זאת. אל 
תנסה להזריק לעצמך אם לא עברת הדרכה 
כיצד לעשות זאת. אם אינך בטוח מה לעשות 

פנה לרופא או לאחות באופן מיידי.

לפני הזרקת הקלקסן לעצמך
בדוק את תאריך התפוגה הרשום על גבי  	•
התרופה. אל תשתמש אם התאריך חלף.

בדוק אם המזרק לא נפגע ושהתרופה בתוכו  	•
הינה תמיסה צלולה. אם לא, השתמש במזרק 

אחר של קלקסן.
ודא שהנך יודע כמה עליך להזריק. 	•

בדוק את בטנך על מנת לראות אם ההזרקה  	•
הקודמת גרמה לאדמומיות, שינוי בצבע העור, 
נפיחות, הפרשה דרך העור, או אם עדיין 
קיימת תחושת כאב, אם כך, פנה לרופא 

או לאחות.
החלט היכן הנך מתכנן להזריק את התרופה.  	•
שנה את מקום ההזרקה מפעם לפעם, מצד 
ימין של הבטן לצד שמאל של הבטן, יש 
להזריק קלקסן מתחת לעור שבבטן אך לא 
קרוב מדי לטבור או לרקמה צלקתית )לפחות 

5 ס"מ מרווח ממקומות אלו(.

הוראות הזרקה עצמית של קלקסן
רחץ את הידיים ואת מקום ההזרקה המיועד   .1

במים וסבון וייבשם.

שב או שכב בתנוחה נוחה וודא שהנך רואה   .2
את אזור ההזרקה המיועד.

בחר באזור הזרקה באחד מצידי הבטן,   .3
הצידה  ס"מ   5 לפחות  של  במרחק 

מהטבור.

זכור: אל תזריק לעצמך במרווח של פחות   
מ- 5 ס"מ סביב הטבור, רקמה צלקתית 
או חבורה. יש לשנות את אזורי ההזרקה 
משני צידי הבטן מימין לשמאל, כתלות 

במקום שבו הזרקת לאחרונה.

הסר בזהירות את מכסה המגן מעל המחט   .4
והשלך אותו. המזרק מוכן לשימוש.

אל תלחץ על הבוכנה לפני ההזרקה על   
מנת להוציא בועות האוויר. פעולה זו יכולה 
לגרום לאיבוד התרופה. לאחר הסרת מכסה 
המחט ודא שהמחט לא תיגע בדבר על 

מנת לשמור על ניקיונה )סטריליות(.

אחוז במזרק ביד שבה הנך כותב )כמו   .5
עיפרון(, ובידך השנייה אחוז בעדינות בקפל 
בעזרת  בבטנך,  ההזרקה  במקום  עור 

האגודל והאצבע המורה.

ודא שהנך מחזיק את קפל העור כל   
משך ההזרקה.

החזק את המזרק בצורה אנכית כשהמחט   .6
פונה כלפי מטה בזווית של 90 מעלות 
והחדר את מלוא אורך המחט לתוך קפל 

העור.

הזרק את מלוא תכולת המזרק, כך התרופה   .7
תיכנס לרקמה השומנית התת-עורית של 
הבטן. ודא שהנך מחזיק את קפל העור 

כל משך ההזרקה.

הוצא את המחט על ידי משיכתה ישר   .8
החוצה. מכסה המגן יכסה את המחט 
באופן אוטומטי. כעת ניתן לשחרר את קפל 

העור.

שים לב: מנגנון הבטיחות, המאפשר שחרור   
מכסה הבטיחות, יופעל רק לאחר התרוקנות 

המזרק על ידי לחיצת הבוכנה במלואה.
למניעת חבורות, אין לשפשף את מקום   

ההזרקה לאחר ההזרקה.

השלך את המזרק המשומש עם מכסה   .9
המגן למיכל לאיסוף מזרקים. הרחק מהישג 

ידם של ילדים.
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 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

 התרופה משווקת על פי 
מרשם רופא בלבד

קלקסן 
20 מ"ג, 40 מ"ג, 60 מ"ג, 80 מ"ג, 

100 מ"ג
זריקות

קלקסן פורטה
120 מ"ג, 150 מ"ג 

זריקות
חומר פעיל וכמותו:

מנגנון  עם  לשימוש  מוכן  מזרק  כל 
בטיחות מכיל:

Enoxaparin Sodium 20 mg, 40 mg, 60 mg, 
80 mg, 100 mg, 120 mg, 150 mg

חומרים בלתי פעילים ראה סעיף 6.
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם 
תשתמש בתרופה. שמור על עלון זה, 
ייתכן ותצטרך לקרוא בו שוב. עלון זה מכיל 

מידע תמציתי על התרופה. 
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר 
אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו 

אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
אם תופעת לוואי מחמירה או אם הופיעה 
תופעת לוואי שלא מצוינת בעלון זה, אנא 

פנה לרופא או לרוקח.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא 

או אל הרוקח.
למה מיועדת התרופה?  .1

התרופה משמשת למניעה וטיפול בהיווצרות 
קרישי דם וכן לטיפול בסוגים מסוימים של 

אנגינה ואוטם בשריר הלב.
קבוצה תרפויטית: נוגד קרישה מקבוצת 

הפרין בעל משקל מולקולרי נמוך.
לפני שימוש בתרופה:  .2

מתי אין להשתמש בתכשיר?  
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד 
ממרכיבי התרופה, הפרין או נגזרותיו 
כולל תכשירים אחרים של הפרין בעל 

משקל מולקולרי נמוך.
אין להשתמש בחולים שסבלו בעבר 
מירידה במספר הטסיות בעקבות טיפול 
הסובלים  בחולים  ונגזרותיו,  בהפרין 
מדימום או חולים בסיכון גבוה לדימום 
בלתי מבוקר, אם הנך סובל מפציעה 
פנימית או חיצונית שקיים סיכון לדימום 

ממנה, משבץ על רקע דימומי.
אם אתה סובל מדלקת בלב.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש 
בתרופה:

לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:
הנך סובל מלחץ דם גבוה, מליקוי בתפקוד 
הכליה או הכבד, אם הנך בעל מסתמים 
מסוכרת  סובל  הנך  אם  מלאכותיים, 
 diabetic הנקראת  עיניים  או ממחלת 
בעיניים  )בעיות בכלי דם   retinopathy
במערכת  מבעיות  מסוכרת(,  כתוצאה 
הדם )כגון קרישה וכו'(, מעודף משקל או 

מתת-משקל.
אם הנך סובל או סבלת בעבר מחבלות או 

דימום עקב טיפול בתכשירי הפרין.
אם סבלת בעבר משבץ או מכיב קיבה.
אם עברת לאחרונה ניתוח עיניים/ראש.

אם גילך מעל 65.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,   
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם 
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. 
זה מפני שקלקסן יכול להשפיע על פעילות 
של תרופות אחרות ותרופות אחרות יכולות 

להשפיע על פעילותו.
במיוחד אל תיקח את התרופה הזו ויידע את 
הרופא אם אתה משתמש בתרופה הנקראת 

הפרין לטיפול בקרישי דם.
את  לוקח  אתה  אם  שלך  לרופא  ספר 

התרופות הבאות:
וורפרין - תרופה לדילול דם 	•

אספירין, אבסיקסימאב, אפטיפיבאטייד,  	•
קלופידוגרל,  טיקלופידין,  אילופרוסט, 
טירופיבאן, או תרופות אחרות המעכבות 

הצמתת טסיות דם
זריקות דקסטרן - המשמשות כתחליף דם 	•

איבופרופן, דיקלופנק, קטורולק או תרופות  	•
אחרות המשמשות לטיפול בכאב ונפיחות 

בדלקת פרקים ומחלות אחרות
אנטיסטרפטאז, סטרפטוקינאז, אורוקינאז -  	•

תכשירים לפירוק קרישי דם
פרדניסולון, דקסמטזון או תרופות אחרות -  	•
לטיפול באסטמה, דלקת פרקים ראומטית 

ומצבים אחרים
סולפינפירזון - לטיפול בסוכרת 	•

חומצה וולפרואית - לטיפול בעוויתות 	•
תכשירים משתנים כמו - ספירונולקטון,  	•
טריאמתרן, אמילוריד, העלולים להעלות 
את רמות האשלגן בדמך, כשנלקחים עם 

קלקסן.
הרופא שלך עשוי לשנות את אחת מהתרופות 
שלך או לבצע לך בדיקות דם תקופתיות על 
מנת לוודא שלקיחת התרופות הללו עם קלקסן 

אינה גורמת לך לנזק.
ניתוחים והרדמה  

אם הנך עומד לעבור ניקור עמוד השדרה 
או ניתוח המצריך הרדמה אפידוראלית או 
על שימוש  לרופא שלך  ספינאלית, ספר 
בקלקסן. ספר לרופא שלך גם אם יש לך 
בעיות עם עמוד השדרה או אם עברת בעבר 

ניתוח בעמוד השדרה.
הריון והנקה  

ספרי לרופא שלך לפני שימוש בתרופה זו אם 
הינך בהריון, עשויה להיכנס להריון או חושבת 
שאת בהריון. אין להשתמש בתרופה זו אם 
הינך בהריון ובעלת מסתמים מלאכותיים, כיוון 
שאת עשויה להיות בסיכון מוגבר לפיתוח 

קרישי דם.
אם בכוונתך להניק עלייך להתייעץ עם הרופא.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
תמיד יש להשתמש לפי הוראות רופא. עליך 
להתייעץ עם הרופא או הרוקח אם אינך 

בטוח.
לפני השימוש בתרופה ייתכן והרופא שלך 

יפנה אותך לביצוע בדיקות דם.
אחות  או  רופא  חולים,  בבית   כשהנך 
בדרך-כלל יתנו לך את התרופה, כיוון שהיא 

ניתנת בהזרקה.
להמשיך  ותצטרך  יתכן  הביתה  כשתגיע 
להזריק קלקסן בעצמך )ראה הוראות הזרקה 

בהמשך(.
קלקסן ניתן בדרך-כלל בהזרקה תת-עורית.

מינון
המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא 
בלבד. מינון הקלקסן תלוי בסיבה בה אתה 

משתמש בקלקסן.
אם הנך סובל מבעיות בכליות יתכן ותצטרך 

מינון נמוך יותר של קלקסן.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם הזרקת בטעות מינון גבוה מהנדרש
אם אתה חושב שהשתמשת ביותר מדי או 
פחות מדי קלקסן, התייעץ מיד עם הרופא שלך, 

גם אם אינך חווה תופעות חריגות. 
אם ילד הזריק או בלע בטעות קלקסן, פנה 

מיד לחדר מיון של בית חולים.
אם שכחת להזריק את התרופה

אם שכחת להזריק לעצמך קלקסן בזמן הדרוש, 
יש להזריק מנה מיד כשנזכרת.

אל תזריק לעצמך מנה כפולה באותו יום 
כפיצוי על המנה שנשכחה. ניהול יומן יעזור 

לך לוודא שאינך שוכח מנה.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. 
חשוב להמשיך את הזריקות עד שהרופא שלך 
יורה לך להפסיק. אם תפסיק את הטיפול לפני 
הזמן עליו המליץ הרופא אתה עלול לפתח 

קריש דם שעלול להיות מאד מסוכן.
בדיקות ומעקב

לפני תחילת הטיפול בתרופה זו, ולעיתים 
במהלך הטיפול, יש לערוך בדיקות דם. שימוש 
בקלקסן עשוי להשפיע על תוצאות של בדיקות 
דם מסוימות. חשוב שתיידע את הרופא שלך 

על נטילת קלקסן, לפני ביצוע בדיקות דם.
 אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה

בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים 
אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות 
בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או 

ברוקח.
תופעות לוואי  .4

כמו לכל תרופה, השימוש בקלקסן עלול 
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. 
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. 

ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש לפנות לרופא או לחדר מיון מיד אם 

אתה חש באחת התופעות הללו:
שכיח מאד )מתרחש ביותר מ- 1 מתוך 10 

אנשים(:
דימום חזק מפציעה.

שכיח )מתרחש ב- 1 עד 10 מתוך 100 
אנשים(: 

הופעת פריחה כואבת של נקודות אדומות 
כהות מתחת לעור, אשר אינן נעלמות כשאתה 
לוחץ עליהן. אתה יכול גם לראות כתמים 
ורודים על עורך. הכתמים הללו בדרך-כלל 

מופיעים באזור ההזרקה.
לא שכיח )מתרחש ב-1 עד 10 מתוך 1000 

אנשים(:
כאב ראש חמור המופיע באופן פתאומי, עלול 

להיות סימן של דימום מוחי.
הרגשת נפיחות, או אי נוחות בקיבה, עלול 

להיות סימן לדימום בקיבה.
נדיר )מתרחש בפחות מ- 1 מתוך 1000 

אנשים(:
תגובה אלרגית. הסימנים יכולים לכלול: פריחה 
בעור, בעיות בנשימה או בבליעה, נפיחות 

בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.
שרירים,  וחולשת  נימול  עקצוץ,  תחושת 
במיוחד בפלג גופך התחתון או איבוד שליטה 
על הסוגרים )אינך מסוגל לשלוט על עשיית 
הצרכים( לאחר שעברת ניקור בעמוד השדרה 

או הרדמה בעמוד השדרה.
התייעץ עם הרופא שלך בהקדם האפשרי 
אם אתה חש באחת מהתופעות הבאות:
שכיח )מתרחש ב- 1 עד 10 מתוך 100 

אנשים(:
יכול  מהרגיל,  קלות  ביתר  נפצע  אתה 
הדם  בקרישת  מבעיה  כתוצאה  להיות 

)טרומבוציטופניה(.




