ΠΕΡΙΕΓΥΕΙΡΗΣΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΙΜΑΣΟ Ε ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ
Σε νξζνπαηδηθνύο αζζελείο ε πξνεγρεηξεηηθή ζπρλόηεηα αλαηκίαο αλέξρεηαη ζε
24 % - 44 %, ελώ ε κεηεγρεηξεηηθή αλαηκία ζε 51% -87 %.3
Πεξηεγρεηξεηηθή αλαηκία ζρεηίδεηαη κε πνζνζηό κεηάγγηζεο 45 %, κεηεγρεηξεηηθή
ινίκωμε, πηωρόηεξε θπζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απνθαηάζηαζε, αύμεζε ηεο
ελδνλνζνθνκεηαθήο παξακνλήο 3
Ππωηόκολλο ανηιμεηώπιζηρ πεπιεγσειπηηικήρ αναιμίαρ4
Σε αζζελείο κε αλαηκία 4 βδομάδερ ππο ηηρ επέμβαζηρ παξαπνκπή ζηο ΕΙ
Αιμοδοζίαρ (πανηεβού Γάθος- Απγςπού 210-3501562/725)
1.Υοπήγηζη IV Fe
Ferinject carboxymaltoze amp 10ml (500mg), 2ml (100mg)
Άπαμ ρνξήγεζε ζηάγδελ 20 ml Ferinject ζε 250 ml Νacl 0,9%
Υπνινγηζκόο ζε ζηδεξνπεληθή αλαηκία : mg Fe = ΒΣ Kg x 0,24 x ( target Hb – real
Hb) + 500mg γηα ηηο απνζήθεο Σηδήξνπ
Δπί απώιεηαο αίκαηνο κόλν: 200mg Fe γηα θάζε κνλάδα αίκαηνο πνπ ππνινγίδεηαη όηη
ζα ή έρεη ράζεη ν αζζελήο
Ferinject 50mg/ml Amp 10ml, 82,28 €
2. Επςθποποιηηίνη rHuEPO epoetin a (1 δόζη 40,000 IU)
EPREX 254,51 €
ABSEAMED 40,000 253,36€
BINOCRIT 40,000 195,27 €
3.Vitamin B12 (1 δόζε 1 mg) ΙΜ, Articlox 3amp 2,57 Euro
4, Φςλλικό οξύ 5 mg από ην ζηόκα / 24 ωξν x 4 βδ
Filicin 5mg /tab 30 tab 3,05 €
Μεηά από 2 βδνκάδεο αλ είλαη αθόκα αλαηκηθνί
2ε δόζε ζηδήξνπ, εξπζξνπνηεηίλεο θαη Β12
Ππωηόκολλο μεηάγγιζηρ ζςμπςκνωμένων επςθπών
Σε πξνγξακκαηηζκέλα νξζνπαηδηθά ρεηξνπξγεία ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή
πξωηνθόιινπ κεηάγγηζεο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζωπηθνύ (1B) 1
Μεηάγγηζε αίκαηνο ζπληζηάηαη κε νπδό Hb > 8 ή 8 - 10 g/dL κε ζπκπηωκαηνινγία
αλαηκίαο. 2
Η κεηάγγηζε αιινγελνύο αίκαηνο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε ζπρλόηεηα λνζνθνκεηαθήο
ινίκωμεο B1
Ππωηόκολλο διεγσειπηηικήρ αιμόζηαζηρ
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε tranexamic acid (TXA) ζε νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ θαη
γόλαηνο 2A
Γελ ππάξρεη ηεθκεξηωκέλε γλώζε γηα εγρείξεζε αλαζεώξεζεο ή γηα # ηζρίνπ θαη νη
θιηληθνί ηαηξνί ζα πξέπεη λα θξίλνπλ θαηά βνύιεζε 5

Η ρνξήγεζε Tranexamic acid ίζωο εληζρύζεη πξνζξνκβωηηθή θαηάζηαζε ζε αζζελείο
κε ππνθείκελε ζξνκβωηηθή πξνδηάζεζε. 2A1,5

Οη αζζελείο πνπ πξέπεη λα εμαηξνύληαη (ή λα δίλεηαη κεηά από πξνζεθηηθή
ζπλεθηίκεζε) από ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε TXA είλαη νη εμήο5,6,7:
1, αιιεξγία ζην TXA
2.stent ζηα ζηεθαληαία ή ζε πεξηθεξηθό αγγείν εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 6 κελώλ (ίζωο
θαη 1 έηνο)
3. DVT, PE, ΑMI, ΑΕΕ εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 6 κελώλ (ίζωο θαη 1 έηνο)
4. ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία
5.αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο
6. ππεξπεθηηθέο θαηαζηάζεηο
7. ζξόκβωζε αξηεξίαο/θιέβαο ακθηβιεζηξνεηδνύο
8.ΓΔΠ
9. Φξήζε αηκνζηαηηθώλ παξαγόληωλ ή παξαγόληωλ ελαληη αλαζηαιηώλ πήμεο
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηνπηθή ρξήζε όπωο ( joint irrigation or
intra-articular instillation) είλαη απνηειεζκαηηθή ζην λα ειαηηώζεη ηελ απώιεηα
αίκαηνο κε ειάρηζηε ζπζηεκαηηθή απνξξόθεζε)
Ενδοθλέβια δόζη
10-15 mg/kg ή 1 g of TXA ζε 100ml NaCl, πξν ηεο δεξκαηηθήο ηνκήο ή 15 ιεπηώλ
πξηλ ηελ ίζραηκε πεξίδεζε 2
Μεηά από 3 ώξεο ( ή κεηά ηελ ιύζε ηεο πεξίδεζεο /θιείζηκν ηνκήο) αθνινπζεί 2ε
δόζε 1 g of TXA
Πξνζνρή όρη κε ξπζκό >100mg/min (ππόηαζε)
Σπαζκνί αλαθέξνληαη ζε δόζε >4g
To TXA απεθξίλεηαη από ηα λεθξά. Σε ζνβαξή ε κέηξηα ΝΑ κείωζε δόζεο ζηα
500mg από 1g
Σοπική δόζη
Joint Irrigation Dose: 1.5-3 gr ζε 50-100 ml NaCl ηνπηθά ζην ηζηκέλην ηεο
αξζξωζεο.
Τν TXA πξέπεη λα κείλεη .= 5 minutes. Η πνζόηεηα πνπ παξακέλεη αλαξξνθάηαη πξηλ
από ην θιεηζηκν ηεο ηνκήο
Intra-Articular Dose: 250 mg-2 gr ζε 20, 50 or 100 mL NaCl θαη έλζηάιιαμε ζηελ
παξνρέηεπζε ηεο άξζξωζεο ε νπνία κέλεη θιεηζηή γηα 30-60 minutes

Transamin 500mg/ml amp, 10 amp 3,34 euro
Ππωηόκολλο διεγσειπηηικήρ διάζωζηρ αίμαηορ
Ο ειάρηζηνο όγθνο επαλακεηάγγηζεο ηεο παξνρέηεπζεο είλαη 250 mL. 2
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