
Για νa κάνετε ένεση με Clexane® 
απλά ακολουθήστε αυτά τα δέκα βήματα

Greek

Θα πρέπει να λάβετε οδηγίες από το γιατρό σας ή το νοσηλευτή σας σχετικά με τη 
χρήση Clexane και τη σωστή τεχνική για την αυτο-ένεση.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα φάρμακά σας ή πώς να κάνετε την 
ένεση στον εαυτό σας, φροντίστε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας για συμβουλές.

*ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΟΣΗΣ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός σας θα σας δώσει οδηγίες για να ρυθμίσετε τη δόση 
του Clexane. Ο όγκος που πρέπει να εγχυθεί πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις στη 
σύριγγα, σύμφωνα με τη δοσολογία που συνιστάται από το γιατρό σας. Όταν ρυθμίζετε τη σωστή δόση, κρατήστε 
τη σύριγγα με το άκρο της βελόνας προς τα κάτω. Πιέστε το έμβολο ώστε το κάτω μέρος της φυσαλίδας του αέρα 
να είναι στο ίδιο επίπεδο με την ένδειξη στη σύριγγα, η οποία αντιστοιχεί στη δόση που σας έχει συνταγογραφηθεί 
από το γιατρό σας.

Εάν απαιτείται προσαρμογή της δόσης, δείτε παρακάτω.*

Πλύνετε τα χέρια σας και το σημείο της ένεσης με σαπούνι και νερό. Στεγνώστε τα χέρια σας.1

Καθίστε ή ξαπλώστε σε μία άνετη θέση έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα 
να δείτε την περιοχή της κοιλιάς σας, όπου θα κάνετε την ένεση. Μια 
πολυθρόνα, ένα ανακλινόμενο κάθισμα ή ένα κρεβάτι ανασηκωμένο με 
μαξιλάρια είναι ιδανικά.

2

Θυμηθείτε να εναλλάσσετε μεριές ένεσης (αριστερά και δεξιά πλευρά της κοιλιάς)  
για κάθε ένεση.

4

Κρατήστε τη σύριγγα, με τη βελόνα να δείχνει μακριά από εσάς. Αφαιρέστε το 
κάλυμμα της βελόνας, προσέχοντας να μην αγγίξετε τη βελόνα. Η φυσαλίδα 
αέρα μέσα στη σύριγγα, δεν πρέπει να εκδιωχθεί.
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Επιλέξτε μια περιοχή στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς σας 
τουλάχιστον 5 εκατοστά από τον αφαλό σας, προς τη δική σας μεριά.3
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Θυμηθείτε

  Να παίρνετε το Clexane την ίδια ώρα κάθε μέρα.

   Για οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε αν  
παραλείψετε μια δόση, καλέστε αμέσως το γιατρό σας.

   Συνεχίστε να κάνετε μόνοι σας τις ενέσεις για ακριβώς τον  
αριθμό των ημερών που έχουν καθοριστεί από το γιατρό σας.

   Εάν αισθανθείτε οποιεσδήποτε παρενέργειες,  
καλέστε τον γιατρό ή τη νοσοκόμα σας αμέσως.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μιλήστε στο γιατρό σας.

Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα –με την βελόνα πρώτα - στο δοχείο 
για αιχμηρά αντικείμενα. Κλείστε το καπάκι καλά και τοποθετήστε το δοχείο 
μακριά από παιδιά. Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, να το δώσετε στο γιατρό 
ή στη νοσοκόμα οικιακής φροντίδας για απόρριψη. ΜΗΝ το βάλετε στα 
σκουπίδια του σπιτιού σας.
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Αφαιρέστε τη βελόνα τραβώντας την προς τα έξω. Μπορείτε τώρα να  
αφήσετε την πτυχή του δέρματος. Για να αποφύγετε μώλωπες, μην  
τρίβετε το σημείο της ένεσης μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης.

9

Πιέστε προς τα κάτω το έμβολο με τον αντίχειρά σας ή το δάκτυλο.  
Αυτό θα χορηγήσει το φάρμακο μέσα στο λιπώδη ιστό της κοιλιάς σας.  
Φροντίστε να κρατάτε την πτυχή του δέρματος κατά τη  
διάρκεια της ένεσης.

8

 Κρατήστε τη σύριγγα στο χέρι με το οποίο γράφετε, και με τη βελόνα  
προς τα κάτω. Με το άλλο σας χέρι, τσιμπήστε ελαφρά την επιλεγμένη  
περιοχή της κοιλιάς σας μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη για να  
δημιουργηθεί μια πτυχή του δέρματος. Φροντίστε να κρατήσετε την  
πτυχή του δέρματος κατά τη διάρκεια σε της ένεσης.

Εισάγετε κάθετα όλο το μήκος της βελόνας (σε γωνία 90 μοιρών)  
μέσα στην πτυχή του δέρματος.
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