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 باید ها ونبایدها در تزریق کلگزان 

باید پس از تمیز کردن محل تزریق با الکل اجااز     

دهید تا خشک شود وجود رطوبت موجب افزایا   

 احساس سوزش می شود.

باید چین پوستی شکم را تا پایان تزریق به آرامای    

نگه دارید با این کار در طی انجام تزریق دارو تنهاا  

وارد بافت چربی شکم می شود و به عضالاه نامای       

 رسد.

 باید در هر بار تزریق محل تزریق را عوض کنید .

باید دارو را به همان میزان که پزشک برای شاماا     

 تجویز کرد  است مصرف نمایید .

نباید پس از برداشتن سر پوش ساوزن آن را باه         

طرف پایین بگیرید یا اجاز  دهید با چیزی تامااس   

پیدا کند رعایت این مسئله به استریل ماندن سرنگ 

 کمک می کند.

نباید سرپوش سوزن را برای درآوردن بپیاااانایاد     

 چراکه ممکن است باعث خم شدن سوزن گردد.

 نباید کلگزان را درون زخم یا کیودی تزریق کنید.

نباید پس از تزریق محل تزریق را ماساژ دهایاد و     

 گرنه باعث ایجاد کبودی می شود.

در صورت  بروز موارد زیر آن را به پزشک خود 

 اطالع دهید.

خونریزی از لثه یا بینی که در یکی دو دقیقاه باناد      

 نیاید.

خونریزی از زخم که با فشاار بار روی آن باناد             

نیاید.وجود خون در ادرار یا مدفوع.سیا  رنگ شدن   

 مدفوع.استفراغ خونی ،

خونمردگی یا کبودی های پوستی که بدون دلیل و 

خود بخود ایجاد شوند. درد ، تورم، قرمزی یا گارم     

 شدن در پاها یا دست های شما وبروز تنگی نفس. 

:بهترین شرایط نگهداری کلگزان این است کاه    نکته 

 52سرنگ آن را در محلی مطمئن در دماای اتاا        

درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهاداری  

 .کنید 

خدام ،رامین .راهنمای جیبی کاربرد دارو :  منبع

 .2935،   های ژنریک ایران.تهران :نشر دیباج

میدان  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کنند  :  

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیاماارساتاان اماام        

 خمینی )ر ( 

 32911959312شمار  تماس : 

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان
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             در بیماران تحت عمل تعویض مفاصال ران در

 زمان بستری و پس از آن .

 .در بیماران تحت عمل تعویض مفصل زانو 

      در بیمارانی که طی بیماری حاد حرکت ایشاان باه

شدت محدود شد  و در نتیجه در معرض ایجاد لختاه  

 قرار می گیرند.

 چگونگی استفاد  از کلگزان

کلگزان را باید تا مدت زمانی که پزشک دستور مای دهاد     

زیر پوست خود تزریق نمود و باید هر روز سر ساعت معینی 

 تزریق نمایید.

 روش صحیح تزریق کلگزان چیست؟

 .دست خود را آب و صابون بشویید و سپس خشک کنید-2

در وضعیتی راحت به گونه ای بنشینید که محل تزریق را  -5
به راحتی ببینید می توانید روی تخت به صورت نیمه نشستاه  

 یک بالشت پشت خود بگذارید و یا روی صندلی بنشینید .

ناحیه ای در سمت راست یا چپ شکم خود اناتاخااب       -9
سانتیمتر از ناف فاصله داشته باشد و باه       2کنید که حداقل 

 طرف پهلو ها باشد.

محل تزریق را با پنبه الکلی استریل تمیز کرد  و اجاار    -1
 دهید تا خشک شود.

 

سرپوش سوزن سرنگ را با احتیاط بردارید به  -5
این صورت که آن را به طور مستقیم و ماحاکام    

 کشید  و خارج نمایید.

با دستی که با آن می نویسید سرنگ را مثال   -6
قلم در دست بگیرید و با دست دیگر به آرامای    
بخ  تمیز شد  پوست شکم خود را بایان دو       
انگشت نیشگون بگیرید تا یک چین در پاوسات     

 ایجاد شود.

 33تمامی طول سوزن را به صورت عمودی  -7
 درجه در چین پوستی ایجاد شد  وارد کنید.

با شصت خود پیستون را به سمت پایین فشار  -1
 دهید تا سرنگ خالی شود.

سوزن به طور مستقیم خارج کرد  و چایان      -3
 پوستی را رها کنید.

 به نام خدا

 کلگزان چیست؟ 

کلگزان نوعی داروی ضد انعقادی اسات کاه        

برای کاه  میزان خطر ایجاد لخته های خونای  

استفاد  می شود کلگزان که گونه ای هپارین باا  

وزن مولکولی کم است برای درمان آن دسته از 

بیمارانی که لخته های خون در بادن ایشاان         

 تشکیل یافته است نیز استفاد  می شود.

 موارد تجویز و مصرف 

کلگزان برای پیشگیری از لخته شدن خاون در      

وریدهای عمقی بدن به کار می رود جدا شادن  

این لخته ها می تواند آمبولی ریوی را درپای      

داشته باشد این دارو در موارد زیر تجویاز مای     

 شود:
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