Vietnamese

Để tiêm Clexane®

Quý vị chỉ cần làm theo mười bước sau đây
Quý vị sẽ được bác sĩ hay y tá của mình hướng dẫn cách sử dụng Clexane và tự
tiêm cho đúng.
Nếu quý vị có thắc mắc gì về thuốc của quý vị hay cách tự tiêm, xin liên lạc với
bác sĩ của quý vị để được hướng dẫn.

1

Rửa tay và chỗ tiêm bằng nước và xà bông. Lau khô tay.

2

Ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái để quý vị có thể dễ dàng
nhìn thấy phần bụng mà quý vị sẽ tiêm. Ghế bành, ghế ngả hoặc
giường có gối kê là những chỗ lý tưởng cho quý vị.

3

Chọn điểm tiêm cách rốn quý vị ít nhất 5 cm về bên phải hoặc bên trái.

4

Nhớ thay đổi bên tiêm (phải và trái) mỗi lần tiêm.

5

Cầm ống tiêm sao cho kim tiêm hướng ra phía trước. Tháo nắp kim tiêm,
cẩn thận để không chạm vào kim. Không đẩy bọt không khí trong ống
tiêm ra ngoài.

Nếu quý vị cần điều chỉnh liều dùng, hãy xem dưới đây.*

*ĐIỀU CHỈNH LIỀU DÙNG: Trong một số trường hợp, bác sĩ của quý vị sẽ hướng dẫn quý vị điều chỉnh
liều dùng Clexane. Lượng thuốc sẽ tiêm cần phải được định lượng chính xác bằng cách dùng các vạch
đánh dấu trên ống tiêm, theo liều chỉ định của bác sĩ. Khi đã điều chỉnh đúng liều dùng, cầm ống tiêm với
kim tiêm chúc xuống dưới. Ấn bít-tông để đáy của bọt không khí ngang với vạch trên ống tiêm, tương ứng
với liều bác sĩ chỉ định cho quý vị.
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Cầm ống tiêm bằng tay cầm bút, mũi kim hướng xuống dưới.
Dùng ngón cái và ngón trỏ của tay kia nhẹ nhàng nhúm lên một
khoảng da ở phần bụng mà quý vị chọn tiêm. Đảm bảo quý vị
phải nhúm da lên như vậy trong suốt quá trình tiêm.

6

Đâm kim tiêm theo chiều thẳng đứng cho hết kim (theo góc 90o)
vào chỗ da nhúm lên.

7

8

Dùng ngón cái hoặc ngón tay khác ấn bít-tông xuống. Việc làm
này sẽ đưa thuốc vào mô mỡ bụng của quý vị. Đảm bảo quý vị
phải nhúm da lên như vậy trong suốt quá trình tiêm.

9

Rút kim tiêm ra cho dứt khoát. Bây giờ quý vị đã có thể thả tay đang nhúm da ra.
Để tránh bị bầm tím, đừng xoa vào chỗ tiêm sau khi tiêm xong.

10

Bỏ ống tiêm đã sử dụng – với kim tiêm chúc xuống – vào Hộp
đựng Đồ sắc nhọn. Đóng nắp chặt và giữ hộp này ngoài tầm với
của trẻ em. Khi hộp đầy, đưa nó cho bác sĩ hoặc y tá chăm sóc tại
gia để họ thải bỏ. ĐỪNG cho nó vào thùng rác gia dụng.

Hãy nhớ
Tiêm Clexane vào cùng một thời gian mỗi ngày.
G
 ọi ngay cho bác sĩ để biết phải làm gì nếu quý vị bỏ sót một liều tiêm.
T
 iếp tục tự tiêm cho đủ số ngày mà bác sĩ đã chỉ định cho quý vị.
G
 ọi ngay cho bác sĩ hoặc y tá của quý vị nếu quý vị thấy có bất kỳ phản
ứng phụ nào.
Đ
 ể có thêm thông tin, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị.
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