
PATIENTINFORMATION
Sanofi AB . Box 30052 . 104 25 Stockholm . www.sanofi.se 

tel 08-634 50 00 . fax 08-634 50 01

Blodpropp eller ventrombos, uppstår 
i blodådrorna, ofta efter skada, 
sjukdom eller efter operation.

KLEXANE® (enoxaparin) är ett 
lågmolekylärt heparin som skyddar 
mot blodpropp genom att minska 

blodets förmåga att levra sig.

Så här använder 
du KLEXANE® 

förfyllda sprutor med 
automatiskt nålskydd
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KLEXANE® (enoxaparin), Receptbelagt läkemedel  

Terapeutiska indikationer:  
KLEXANE® är avsett för vuxna patienter för:

Profylax till kirurgipatienter med måttlig eller hög risk 
för venös tromboembolism, särskilt till patienter som 
genomgår ortopedisk, allmän eller cancerkirurgi.

Profylax till patienter med ökad risk för venös 
tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade 
pga akut sjukdomstillstånd som t.ex. akut hjärtsvikt, 
andningsinsufficiens, allvarlig infektion eller 
reumatologiska sjukdomar.

Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli 
(LE) i de fall trombolytisk behandling eller kirurgi av 
lungemboli inte är aktuell.

Trombosprofylax vid extrakorporeal cirkulation under 
hemodialys.

Akut kranskärlssjukdom: Behandling av instabil angina 
och icke-Q-vågs-myokardinfarkt (NSTEMI) i kombination 
med oralt acetylsalicylsyra. 

Behandling av akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), 
inkluderat patienter som behandlas medicinskt eller med 
koronarangioplastik (PCI).

Varningar och försiktigheter: KLEXANE® är kontraindicerat 
vid allvarlig aktiv blödning eller tillstånd med hög risk för 
okontrollerad blödning. För ytterligare information se www.
fass.se 

Styrkor och förpackningar:  Förfyllda sprutor med 
automatiskt nålskydd: 2000 IE (20 mg)/0,2 ml: 10x0,2 ml, 
50x0,2 ml. 4000 IE (40 mg)/0,4 ml: 10x0,4 ml, 50x0,4 ml. 
6000 IE (60 mg)/0,6 ml: 10x0,6 ml.  
8000 IE (80 mg)/0,8 ml: 10x0,8 ml. 10000 IE (100 mg)/1 ml:  
10x1 ml. 12000 IE (120 mg)/0,8 ml: 10x0,8 ml. 15000 IE  
(150 mg)/1 ml: 10x1 ml. Injektionsflaskor: 30000 IE  
(300 mg)/3 ml, 100000 IE (1000 mg)/10 ml. 

Kontaktuppgifter: KLEXANE® tillhandahålls av Sanofi 
AB, tel +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra 
läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste 
översyn av produktresumé: juni 2020.

Läs bipacksedeln noggrant.



Byt injektionsstället mellan vänster och höger sida av 
magen, beroende på området för senaste  
injektionen.Tvätta händerna. Rengör området (gnid 
inte) där du vill injicera med en kompress eller tvål och 
vatten. 

Sitt eller ligg i en bekväm ställning så du är avslappnad. 
Se till att du ser injektionsstället. En fåtölj, vilstol eller 
säng med kuddar är bäst. 

1) Tag försiktigt av nålskyddet från 
sprutan.

Tryck inte på kolven innan injektion för att få bort 
luftbubblor. Detta kan leda till förlust av läkemedel. När 
du har tagit bort nålskyddet, se till att nålen inte rör 
någonting, detta för att se till att nålen förblir ren (steril).

När mängden läkemedel i sprutan motsvarar din 
förskrivna dos, är det ingen idé att justera dosen. Du är 
nu redo att injicera. 

När dosen beror på din kroppsvikt, kan du behöva 
justera dosen i sprutan för att motsvara den förskrivna 
dosen. I sådant fall, kan du bli av med extra läkemedel 
genom att hålla sprutan nedåt (för att behålla 
luftbubblan i sprutan) and trycka ut extra mängd i 
behållaren.   

Välj ett område på höger eller vänster sida av magen. 
Detta ska vara minst 5 cm från naveln och ut mot 
sidorna. Injicera dig inte runt befintliga ärr eller 
blåmärken.

Så här använder du 
KLEXANE® förfyllda 
sprutor med 
automatiskt nålskydd

2) Injicera hela sprutans innehåll genom 
att trycka ned kolven så långt det går. 

Håll sprutan i den hand du skriver med (som en penna). 
Med din andra hand, kläm försiktigt ihop det rengjorda 
området på magen mellan pekfingret och tummen för 
att bilda ett hudveck. Håll kvar hudvecket under hela 
injektionen.

Håll sprutan så att nålen pekar rakt ner (vertikalt i 
90°vinkel). Stick ner hela nålen i hudvecket.

Pressa ner kolven med tummen, detta medför att 
läkemedlet kommer till magfettet i magen. Genomför 
injektionen genom att använda allt läkemedel i sprutan.

3) Avlägsna nålen från injektionsstället 
genom att dra den rakt ut.

Kasta den använda sprutan i en nålbehållare. 
Stäng locket till behållaren ordentligt och placera 
behållaren utom räckhåll för barn. När behållaren är 
full, kassera den enligt instruktioner från läkare eller 
apotektspersonal.

Oanvänt läkemedel eller skräp ska slänga i enlighet 
med lokala riktlinjer.

Kassera den enligt instruktioner från läkare eller 
apotekspersonal

OBS! Säkerhetssystemet som utlöser skyddshöljet 
kan endast aktiveras om sprutan har tömts, genom att 
kolvstången har tryckts ned hela vägen.

För att undvika blåmärken gnid inte på huden efter 
injektionen.


