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Förpackningsförändringar för innohep® 
(tinzaparin) 
      
Sprid gärna denna information till berörda. 
 
 
 

Fr o m juli 2022 genomför LEO Pharma en förpackningsförändring för läkemedlet innohep® 

- lågmolekylärt heparin inom antitrombos. 

 

• 6-pack utgår och ersätts med 10-pack. Förändringen gäller behandlingsstyrkorna 

8000 IE – 18000 IE. Den nuvarande 30-packen finns kvar, men innehåller 3x10  

istället för 5x6 sprutor, varför även den förpackningen får nytt varunummer. Föränd-

ringen genomförs i hela Norden för att harmonisera produktionen till övriga europe-

iska länder och därmed öka leveranssäkerheten.  

 

• Primärmärkning införs – dvs på varje enskild spruta kommer en 2D-märkning med 

QR-kod för en säkrare hantering och bättre identifiering. Märkningen är i linje med  

EU-kommissionens förordning och ändringen genomförs på hela sortimentet –  

alltså även för det s k profylaxsortimentet med styrkorna 2500 IE - 4500 IE. 

 

     

Varunummer 

Styrka  

(förfyllda sprutor) 

Utgående 

6-pack 
Ny 10-pack 

Utgående 

30-pack 
Ny 30-pack 

Innohep® 8000 IE 482567 542632 127820 159554 

Innohep® 10000 IE 096752 536695 096763 145468 

Innohep® 12000 IE 466927 064271 140258 097622 

Innohep® 14000 IE 096785 502477 096797 435452 

Innohep® 16000 IE 550708 192986 531523 590593 

Innohep® 18000 IE 096819 112933 096830 159402 

 

 

 

Det nya priset blir detsamma per spruta som tidigare. 

Doseringstabeller och patientinstruktioner m m kan beställas via innohep.se eller ett mail till 

info.se@leo-pharma.com  Kontakta oss gärna även vid frågor eller idéer om hur vi kan fortsätta 

utveckla och förbättra våra läkemedel inom trombos. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Per Dannhusen 

Nordic Commercial Manager  

Thrombosis 

Mobilnr: +46 70 780 00 34 

Mail: PDASE@leo-pharma.com 

  

Exempel på ny märkning 

http://www.leo-pharma.com/
mailto:info.se@leo-pharma.com
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Innohep®(tinzaparin). ATC-kod: Antikoagulantia (B01AB10). Injektionsvätska. Rx. Ingår i lä-

kemedelsförmånen. Styrkor: 10 000 anti-Xa IE/ml samt 20 000 anti-Xa IE/ml, i förfyllda injekt-

ionssprutor samt injektionsflaskor.  

Indikationer: SmPC 20 000 anti-Xa IE/ml: Behandling av djup ventrombos och lungemboli hos 

vuxna när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell. Förlängd behandling av venös 

tromboembolism samt prevention av återfall hos vuxna patienter med aktiv cancer. SmPC 10 

000 anti-Xa IE/ml: Trombosprofylax vid kirurgi, speciellt vid ortopedisk, allmän eller onkologisk 

kirurgi hos vuxna. Trombosprofylax vid immobilisering på grund av akut medicinsk sjukdom 

såsom: akut hjärtsvikt, akut andningssvikt, allvarliga infektioner, aktiv cancer, samt försäm-

ringsepisoder av reumatiska sjukdomar hos vuxna. Trombosprofylax - antikoagulation vid ex-

trakorporeal cirkulation av blod under hemodialys och hemofiltration hos vuxna. Kontraindi-

kationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktuell eller 

anamnes på immunmedierad heparin-inducerad trombo¬cytopeni (typ II). Allvarlig blödning 

eller tillstånd som predisponerar för allvarlig blödning, d.v.s. a) uppkommer på kritiskt område 

eller organ (ex. intrakranialt, intraspinalt, intraokulärt, retroperitonealt, intraartikulärt eller pe-

rikardiellt, intrauterint eller intramuskulärt med kompartmentsyndrom), b) orsakar en minsk-

ning av hemoglobinnivå på 20 g/L (1,24 mmol/L) eller mer, eller c) leder till transfusion av två 

eller fler enheter av blod eller röda blodceller. Svår koagulations¬rubbning. Akut gastro-

duodenalt ulcus. Septisk endokardit. Innohep injektionsvätska i injektionsflaska innehåller 10 

mg/ml av konserveringsmedlet bensylalkohol. Det får ej ges till prematura barn och nyfödda 

med anledning av risken för ”Gasping syndrome”. Behandlingsdoser av Innohep (175 IE/kg) 

är kontraindicerat hos patienter som erhåller neuroaxial anestesi. Om neuroaxial anestesi pla-

neras ska Innohep avbrytas minst 24 timmar innan proceduren utförs. Innohep ska inte åter-

insättas före minst 4-6 timmar efter användningen av spinal anestesi alternativt efter att kate-

tern avlägsnats. För fullständig produktinformation, sortiment och priser se www.fass.se. Da-

tum för översyn av produktresumén för Innohep 10 000 anti-Xa IE/ml: 2021-03-08, för Innohep 

20 000 anti-Xa IE/ml: 2021-05-12.  REF-20927 

 

 

 


