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Βήμα-προς-βήμα  
οδηγίες για την ένεση  
Clexane® με κλείδωμα ασφαλείας

Σας έχει συνταγογραφηθεί Clexane με κλείδωμα ασφαλείας. Εάν έχετε 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα φάρμακά σας ή με το πώς  

να κάνετε την ένεση, ρωτήστε τον γιατρό σας.



Πριν την ένεση Clexane με κλείδωμα ασφαλείας

Επιλέξτε μια περιοχή στη δεξιά ή αριστερή πλευρά της κοιλιάς σας, 
τουλάχιστον 5 εκ. από τον ομφαλό σας, προς το μέρος σας. 

Να θυμάστε να εναλλάσσετε τις πλευρές της ένεσης (αριστερή  
και δεξιά πλευρά της κοιλιάς) για κάθε ένεση.

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

Πλύνετε τα χέρια σας και το σημείο της ένεσης με σαπούνι και νερό 
και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα χέρια σας. 

Ελέγξτε την ετικέτα ή το κουτί για να εξασφαλιστεί ότι η σύριγγα 
δεν έχει λήξει. Βεβαιωθείτε ότι η σύριγγα δεν έχει υποστεί ζημιά, και 
ότι το φάρμακο είναι ένα διαυγές διάλυμα χωρίς σωματίδια. Μην 
χρησιμοποιείτε τη σύριγγα εάν έχει υποστεί ζημιά ή το φάρμακο δεν  
είναι διαυγές. Χρησιμοποιήστε μια άλλη σύριγγα.

Συμβουλές για την ένεση με το Clexane με κλείδωμα ασφαλείας

✔  Να παίρνετε την Clexane την ίδια ώρα κάθε 
μέρα, για τον ακριβή αριθμό ημερών που  
σας λέει ο γιατρός σας 

✔  Να εναλλάσσετε τα σημεία ένεσης (αριστερή 
και δεξιά πλευρά της κοιλιάς) για κάθε ένεση

✔  Να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας αμέσως 
εάν παραλείψετε μία δόση, πάρετε πάρα πολύ  
ή αντιμετωπίσετε τυχόν παρενέργειες 

✔  Να συζητάτε πάντα με τον γιατρό σας εάν έχετε 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά 
με τη θεραπεία σας ή τις οδηγίες της ένεσης

✔  Να αφαιρείτε τη βελόνα από το σημείο της ένεσης 
πριν ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

✘  Μην ενεργοποιείτε το 
κλείδωμα ασφαλείας μέχρι  
να αφαιρεθεί η σύριγγα  
από το δέρμα σας

✘  Μην κάνετε την ένεση σε 
μελανιασμένες περιοχές και 
περιοχές με ουλές

✘  Μην πιάνετε την πτυχή του 
δέρματος πάρα πολύ σκληρά

✘  Μην τρίβετε το σημείο της 
ένεσης μετά την ένεση, καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει 
μώλωπες

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ



†ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ:  Έάν ο γιατρός σας σάς έχει δώσει εντολή να προσαρμόσετε τη δόση της Clexane με κλείδωμα ασφαλείας, θα πρέπει να αποβάλλετε 
τυχόν περίσσεια του φαρμάκου σε ένα κατάλληλο δοχείο πριν από την ένεση. Κρατήστε τη σύριγγα προς τα κάτω και πιέστε το έμβολο, έτσι ώστε το κάτω όριο 
της φυσαλίδας του αέρα να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη σήμανση στη σύριγγα, που αντιστοιχεί στη δόση που σας έχει δοθεί από το γιατρό σας. Αν η περίσσεια του 
φαρμάκου δεν αποβληθεί πριν από την ένεση, το κλείδωμα ασφαλείας δεν θα ενεργοποιηθεί κατά το τέλος της ένεσης.

Κάνοντας την ένεση Clexane με κλείδωμα ασφαλείας

Απορρίψτε αμέσως τη σύριγγα στο πλησιέστερο δοχείο αιχμηρών 
αντικειμένων. Κλείστε το καπάκι σφιχτά και τοποθετήστε το δοχείο  
σε σημείο που δεν το φτάνουν τα παιδιά. Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, 
δώστε το στον γιατρό ή το νοσηλευτή σας για απόρριψη. Επιστρέψτε  
όλο το μη χρησιμοποιημένο φάρμακο στον φαρμακοποιό σας. ΜΗΝ  
το απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

6. Απόρριψη

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βελόνα. Αν μια 
σταγόνα εμφανίζεται στο άκρο της βελόνας, αφαιρέστε τη σταγόνα 
χτυπώντας τη σύριγγα, με τη βελόνα στραμμένη προς τα κάτω. Μην 
αποβάλλετε προς τα έξω τη φυσαλίδα του αέρα. Αν χρειάζεστε μια 
ρύθμιση της δόσης, δείτε τις προσαρμογές της δόσης παρακάτω.†

1. Προετοιμάστε τη σύριγγα

Ξαπλώστε ή καθίστε σε μια άνετη θέση, και πιάστε απαλά μια πτυχή 
του δέρματος στο σημείο της ένεσης μεταξύ του αντίχειρα και  
του δείκτη σας. 

2. Πιάστε μια πτυχή του δέρματος ανάμεσα στα δάχτυλά σας

Εισαγάγετε όλη τη βελόνα μέσα στην πτυχή του δέρματος σε γωνία 
90°, και πιέστε το έμβολο έως ότου όλο το φάρμακο να χορηγηθεί  
με την ένεση. Μην αφήσετε την πτυχή του δέρματος, ενώ κάνετε 
την ένεση.

3. Κάνοντας την ένεση

Αφαιρέστε τη βελόνα τραβώντας την ευθεία προς τα έξω, κρατώντας 
το δάχτυλό σας πάνω στο έμβολο.

4. Αφαιρέστε τη σύριγγα

CLICK

Γυρίστε τη βελόνα μακριά από εσάς και τους άλλους και ενεργοποιήστε 
το κλείδωμα ασφαλείας, πιέζοντας σταθερά το έμβολο. Το 
προστατευτικό περίβλημα θα καλύψει αυτόματα τη βελόνα και  
θα ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

5. Ενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας



Sanofi-Aventis Australia Ptd Ltd Trading as Sanofi, ABN 31 008 558 807, 
Talavera Corporate Centre, Building D, 12-24 Talavera Road, Macquarie Park, 
NSW 2113. ®Clexane is a registered trademark for Sanofi-Aventis.  
MAT-AU-2200799. Date of preparation: March 2022. SACL24972W.

Αναφορές: 1. Clexane and Clexane Forte Instructions for Use, Sanofi, 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  
Clexane με κλείδωμα ασφαλείας , διαβάστε τις Πληροφορίες Φαρμάκου  

για Καταναλωτές του Clexane και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.vtematters.com.au/resources 
Κωδικός πρόσβασης: support 

 (Προσέξτε ότι στον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Για το τμήμα Ιατρικών Πληροφοριών της Sanofi,  
καλέστε στο 1800 818 806

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το Clexane ή την πάθησή σας,  
επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας.

Scan the QR code to watch a 
video showing you how to inject 
Clexane Safety Lock at home.


