Instructies voor de toediening van Fragmin
Fragmin®
Fragmin® is een antistollingsmedicijn. Fragmin zorgt ervoor dat stolsels in het
bloed worden voorkomen en dat reeds aanwezige stolsels weer oplossen. In
deze folder leest u hoe u Fragmin kunt toedienen.

Voorbereiding
Desinfecteer uw handen en het prikgebied voordat u Fragmin
gaat toedienen.
Instructies
Instructies voor het toedienen van Fragmin
•

Dien Fragmin toe in een halfzittende houding.

•

In sommige injecties is een luchtbel aanwezig. U kunt deze
injectie gewoon gebruiken. U hoeft deze luchtbel niet te
verwijderen.

•

Kies de injectieplaats zo mogelijk rond de navel.

•

Belangrijk!
Prik op een afstand van minimaal 5 cm van uw navel!
Houd ook minimaal 5 cm afstand van eventueel aanwezige
littekens en blauwe plekken.

•

Wissel de injectieplaatsen iedere dag af.

•

Spuit niet in een moedervlek of een wondje.

•

Verwijder het dopje voor het injecteren.

•

Neem tussen duim en wijsvinger een huidplooi, steek de
naald loodrecht in de volle lengte in de huidplooi en druk de
stamper naar beneden. Houd de huidplooi tijdens de injectie
vast.

•

Na de injectie de injectieplaats niet afvegen, afdrukken of
masseren. Dit kan blauwe plekken veroorzaken.

•

Als er na het injecteren een bloeding optreedt, dan drukt u de
plek een paar minuten dicht met uw vingers.

•

Bewaar de gebruikte spuitjes, met het dopje erop, in een
afgesloten pot. Deze kunt u inleveren bij uw apotheek.

Vragen
Heeft u nog vragen hebben over Fragmin of over het toedienen ervan? Neemt u dan contact
op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of de verpleegafdeling waar u
opgenomen bent geweest.
•

Polikliniek Chirurgie: 0485-84 53 35

•

Polikliniek Orthopedie (Sint Maartenskliniek): 024-365 96 59

•

Verpleegafdeling B2: 0485-84 55 20

•

Verpleegafdeling B3: 0485-84 63 90

•

Verpleegafdeling C2: 0485-84 55 30

•

Verpleegafdeling C3: 0485-84 55 10

•

Voor andere poliklinieken en afdelingen belt u naar de receptie van Maasziekenhuis
Pantein: 0485-84 50 00
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