
 

 ؟ نوکساپرین چیست ا

اي ست که بر د انعقا اضد  داروي نوکساپرین نوعی  ا
ده ستفا اخونی  ي لخته ها د یجا اخطر ان کاهش میز

ت یه ها مهاجر رنند به  این لخته ها می تود . امی شو
مبولی آیا و کنند ود مسدرا خونی ي هاو رگ کنند 

 کنند . د یجاایه ر

 کجاست؟یق رمحل تز

رت به صو ي یر جلد زبافت  در باید را نوکساپرین ل امپوآ 
دار بافتی چربی  ي ،) یر جلد زبافت  د  یق نمو رعمیق تز

 ار داد( . ماهیچه قرو ست که بین پوست ا

هر در سانتی متر    31ودحد ه آل در ید ایق  رتز ي ناحیه  
 از ناف(. سانتی متر فاصله   5قل امی باشد )حدف ناف طر

 

 

د تعویض شو وب نه به تنا روزایق باید  رمحل تز 

ست شکم راسمت  در یق  رتز وز یر دگر  ایعنی  

سمت چپ در یق  رباید تز وز مر ه اشد م نجا ا

 .مه یابد  ر اداهمین طود و گیررت صو

 چگونه است؟یق رتزروش  

یق رتز ده ما رت آنوکساپرین سدیم بصو ل امپو آ

 می باشد . س ستردقابل ده ماي آسرنگ هادر 

  

سپس و بشویید  ن صابو آب و با  د را ست خو د -1

 خشک  کنید   

را یق  ربگیرید که محل تز ار حت قر راضعیتی در و -2

نیمه رت تخت به صو روي نید  احتی ببینید . می تورابه 

صندلی روي یا  و ید  اربگذ د نشسته یک بالش پشت خو

 بنشیند .

د ست یا چپ شکم خو راسمت  اي در ناحیه    -3   

فاصله ف نا از سانتی متر     5ب کنید که حداقل نتخا ا

 پهلوها باشد .  ف به طرو شته باشد دا

ده و ستریل تمیز کر الکلی  ابا پنبه  را یق  رمحل تز   -  4

 د .هید تا خشک شوزه دجاا

ین  اید به  داربر ط حتیا ابا را سرنگ زن سوش سرپو -5

ه و محکم کشید و مستقیم  ر به طو آن را که  رت صو 

 نمایید .رج خا

در مثل قلم  را می نویسید سرنگ  آن ستی که با دبا  -6

ه می بخش تمیز شد آرایگر به  دست  دست بگیرید با  د

ره شا و انگشت شست  دو ابین  د را پوست شکم خو 

 د. شود یجااپوست در بگیرید تا یک چین ن نیشگو

   

 09دي )عمو رت به صو زن را سو   لطوتمامی  -7

 .کنیده وارد شدد یجااچین پوستی درجه( در 

ر به سمت پایین فشا ن را پیستو د با شست خو   -8 

 د. هید  تا سرنگ خالی شود

چین ده و کر رج مستقیم خا ر به طو زن را سو   -0

 ها کنید .را رپوستی 

 عالئم خطري که باید به آن توجه شود چیست؟
و قطع  ف دارو یر مصر ارد زموه مشاهدرت صودر  

 جعه نمایید . ابالفاصله به پزشک مر

 تزریقمحل ي از خونریزع هرنو  

 حی  امحل جري از خونریز

 ن در ادرار خود جوو

 بینیي خونریز

، تنفس مشکل  ، تب دي ، کبو رش ، عالئمی نظیر خا 

 رسبکی س، سرگیجه

 



 

آیا می دانید چه کارهایی قبل از تزریق باید انجام  

 دهید ؟

فعالیت هایی که منجر م نجا از اباشید .  ي قب خونریز ا*مر 

ل مثا ر پرهیز کنید . به طو د می شوي حت یا خونریزابه جر

لثه ها ي خونریز از کنید تا  ده ستفا م انر اك مسو از 

 د . شوي جلوگیر

را روي آن کیسه یخ  ، یق  رمحل تزدي در کبورت صو* در 

 ید .  اربگذ

ي را دو بعد دوز دارو ، دوز موشی یک  افر رت صو * در 

 بر نکنید .ابر

رد مو او را در نپزشک  اند دجعه به پزشک یا  امررت صو* در 

 ید.  زساه گاآنوکساپرین ف امصر

 د . یق شورساعت معینی تزدر باید روز هر * دارو

قبل از که  را هایی  دارونوکساپرین همه  وع اشر از * قبل   

هید برخی ع دطال د اید به پزشک معالج خو ده اکر ف مصر 

 ند .دارخل انوکساپرین تداها با دارو

و خم  ، درون زحی ایکی محل جر دنز را در یق  ر* تز   

محل هایی که پوست ، پوست  ه ید دسیب  ي آقسمت ها 

 ندهید.م نجااست ك انادردیا رم متود ، یا کبوه و سفت شد

زه جا اسپس  و لکل تمیز کنید  ابا پنبه  را یق  رمحل تز    -  

را پوست  ن خشک شد اي بر د هید پوست شما خشک شو د

می زش یش سو افز اطوبت موجب  د رجو .ونکنید  ت فو 

 دد.گر

پوست د موجب می شو ن ندهید چوژ ماسارا یق رتزمحل  -

 د . شود یق کبورناحیه تز

ممکن ا یر زنپیچانید  اي درآوردن بر زن را سو ش سرپو  - 

 دد . گرزن سون ست باعث خم شدا

 

 

کنید تا مطمئن شوید ه نگارا سرنگ درون یق رتزاز قبل  -

 ست .  انگ رکم زرد نگ یا ربی ف ، شفادارو 
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