ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΓΡΑΗ
ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ/ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ
ΑΤΣΟΜΑΣΗ Η ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Οη αηκνξξαγηθέο επηπινθέο από αληηπεθηηθά/αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα
επζύλνληαη γηα ην 13% πεξίπνπ ησλ εηζαγσγώλ ζε λνζνθνκείν ιόγσ παξελεξγεηώλ
θαξκάθσλ θαη ζρεηίδνληαη κε πςειή λνζεξόηεηα/ζλεηόηεηα,
Η αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ εμαξηάηαη από ηελ έληαζε ηεο αηκνξξαγίαο.
1.ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Α. ΟΒΑΡΗ/ΓΤΝΗΣΙΚΑ ΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
νβαξή/δπλεηηθά ζνβαξή ζεσξείηαη ε αηκνξξαγία αλ ραξαθηεξίδεηαη από ≥ 1 από ηα
αθόινπζα:
-Δμσηεξηθή αηκνξξαγία πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε ηα ζπλήζε κέζα
-Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα (ζπζηνιηθή πίεζε < 90mm Hg ή θαηά 40 mm Hg
ρακειόηεξε από ηελ ζπλήζε ή ζεκεία shock;
- αλάγθε γηα επείγνπζα επεκβαηηθή δηαδηθαζία, π.ρ. ρεηξνπξγείν, ελδνζθόπεζε,
επεκβαηηθή αθηηλνινγία
- αλάγθε κεηάγγηζεο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξώλ, Δ ( Hb < 9 gr /dl ζε αζζελείο κε
θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νμύ ζηεθαληαίν ζύκβακα ή θαξδηαγγεηαθή λόζν κε ελδείμεηο
ηζηηθήο ππνμίαο, < 7 gr / dl ζε όινπο )
- αηκνξξαγία απεηιεηηθή γηα ηελ δσή ε ζε δσηηθό όξγαλν όπσο ελδνθξαληαθή,
ελδνξαρηαία, ελδννθζαικηθή, αηκνζώξαθαο, αηκνπεξηηόλαην, αηκνπεξηθάξδην,
ελδνκπηθό αηκάησκα θαη /ή πίεζε λεύξνπ, αίκαξζξν, νμεία αηκνξξαγία ΓΔ
Β. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αηκνξξαγία ζεσξείηαη ΜΗ ΟΒΑΡΗ
2. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Α. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Μνληέιν αληηκεηώπηζεο ΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ απνηειεί ε ελδνθξαληαθή
αηκνξξαγία από θνπκαξηληθά.
ηόρνο είλαη ε αλαζηξνθή ηεο δξάζεο ηνπ αληηπεθηηθνύ εληόο 6-8 σξώλ.
Δηζαγσγή ζην λνζνθνκείν (ICD-10= D68.32 αηκνξξαγηθή δηάζεζε από εμσγελώο
ρνξεγεζέληα αληηπεθηηθά)
Υεηξνπξγηθή εμέηαζε θαη απόθαζε γηα ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο πρ ρεηξνπξγείν,
ελδνζθόπεζε
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο:
 ΡΣ, α ΡΣΣ, INR, ηλσδνγόλν, D- DIMERS
 Γεληθή αίκαηνο
 ηξαλζακηλάζεο
 νπξία
 θξεαηηλίλε
 Οκάδα αίκαηνο –δηαζηαύξσζε
 Δηδηθέο εμεηάζεηο αηκόζηαζεο (πρ anti-Xa ) μη διαθέζιμερ
Δηδνπνηείηαη ην ηκήκα Αηκνδνζίαο γηα πηζαλόηεηα ρνξήγεζεο PCC
Σύπορ ςπολογιζμού νεθπικήρ κάθαπζηρ
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Δθηηκώκελε θάζαξζε θξεαηηλίλεο (ml/min)= (140- ειηθία) x Β / Κξεαηηλίλε νξνύ x
72 ( Σν απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 0.85 ζηηο γπλαίθεο)
Ηιηθία: (έηε)
Β : (Kg) ηδεαηό βάξνο
Cr : mg/dl
ΓΔΝΙΚΑ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ
Γηαθνπή αληηπεθηηθήο/αληηαηκνπεηαιηαθήο αγσγήο
Καηαγξαθή ηνπ θαξκάθνπ (θνπκαξηληθά, LMWH, UH, Arixtra, Pradaxa, Xarelto,
αζπηξίλε, θινπηδνγξέιε, πξαζνπγξέιε )
Καηαγξαθή ηεο δόζεο, ηνπ ρξόλνπ ιήςεο ηεο ηειεπηαίαο δόζεο
αληηπεθηηθνύ/αληηαηκνπεηαιηαθνύ
Τπνινγηζκόο ππνιεηπνκέλεο αληηπεθηηθήο δξάζεο βάζεη ηνπ ρξόλνπ εκηδσήο ηνπ
ζθεπάζκαηνο
Τπνινγηζκόο ππνιεηπνκέλεο αληηαηκνπεηαιηαθήο δξάζεο βάζεη ηνπ ρξόλνπ εκηδσήο
δσήο ησλ αηκνπεηαιίσλ
Αλαδήηεζε αηηίαο/ πξνέιεπζεο αηκνξξαγίαο (ελδνζθόπεζε, απεηθνληζηηθέο κέζνδνη)
Δθαξκνγή κεραληθήο πίεζεο (αλ είλαη εθηθηό)
Απνθαηάζηαζε αηκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο κε ελδνθιέβηα πγξά θαη κεηαγγίζεηο Δ.
Νεθξηθή ιεηηνπξγία (ππνινγηζκόο λεθξηθήο θάζαξζεο ζε ιήςε Pradaxa, Xarelto)
Ηπαηηθή ιεηηνπξγία
ΔΙΓΙΚΗ ΑΝΑ ΚΔΤΑΜΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ
1.Κοςμαπινικά (sintrom, warfarin, parwarfin)
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηπεθηηθήο δξάζεο: INR
ΑΝΣΙΓΟΣΟ: βηηακίλε Κ, PCC (prothrombin complex concentrate), ΦΚΠ
Α) Αηκνξξαγία ππό ζεξαπεπηηθά επίπεδα INR πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ην αίηην
(πρ αηκαηνπξία γηα θαξθίλν νπξνδόρνπ θύζηεο)
Υνξήγεζε βηηακίλεο Κ (πξνηηκάηαη ε IV ρνξήγεζε από ηνπ ζηόκαηνο)
Γνζνινγία 1–3 mg βηηακίλεο K i.v.
Δπαλέιεγρνο INR ζε 6–8 ώξεο κεηά ηελ IV ρνξήγεζε vitamin K
Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο δελ είλαη ζπρλέο ζε IV ρνξήγεζε vitamin K κε ηα λεόηεξα
ζθεπάζκαηα.
Β) Αλ ε ηηκή INR είλαη ππεξζεξαπεπηηθή ρνξεγείηαη PCC ( prothrombin complex
concetrate , ζπκππθλσκέλνη παξάγνληεο πήμεο ΙΙ, VII, IX, X, Beriplex and Octaplex,
Γόζε 25 -50 U/kg) καδί κε vitamin K 5-10 mg IV (konakion Amp 10mg).
NICE 2015 p296
INR προ θεραπείασ
Beriplex δόςη ml/kg ΣΒ
Beriplex δόςη IU (Factor IX)/kg ΣΒ
Το ΣΒ λαμβάνεται υπόψιν ζωσ τησ τιμήσ των 100 Kg –max dose

2.0 –
3.9
1
25
2500

4.0 –
6.0
1.4
35
3500

> 6.0
2
50
5000
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Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αλαζηξνθήο: INR
Αλακέλεηαη επάλνδνο κεηαμύ 1.2 – 2.0 εληόο 10 min ζην 79% -100% ησλ
πεξηπηώζεσλ.
Γελ έρνπλ αλαθεξζεί ζξνκβνεκβνιηθέο επηπινθέο
Σν PCC ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθόηεξν ηνπ ΦΚΠ όζνλ αθνξά ηνλ ρξόλν
αλαζηξνθήο ηνπ INR θαη επίζεο ζηεξείηαη ησλ παξελεξγεηώλ ηνπ ΦΚΠ όπσο
ππεξθόξησζε θπθινθνξίαο, oμεία βιάβε ησλ πλεπµόλσλ ζρεηηδόµελε µε ηε
µεηάγγηζε (TRALI), αιιεξγηθή θαη ππξεηηθή αληίδξαζε θιπ.
Γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπ από ηελ Αηκνδνζία ζπκπιεξώλεηαη ην εηδηθό έληππν (E.22-2).
ΦΚΠ ρνξεγείηαη κόλν αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν PCC ζε δόζε 15–30 ml/kg ηαρέσο
IV. Δηδνπνηείηαη ε Αηκνδνζία
Υξεηάδεηαη απνζηνιή ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ζηελ ΑΙΜΟΓΟΙΑ θαη ΑΙΣΗΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ (Η απόςπμε ηνπ ΦΚΠ απαηηεί πεξίπνπ 30 ιεπηά).
Η ειάρηζηε δόζε ΦΚΠ είλαη ~15 mL/kg ( πεξίπνπ 4 κόλάδεο ΦΚΠ= ~1000 mL
Αλ θαη αλαζπλδπαζκέλνο παξάγσλ VII (rFVIIa, NovoSeven®) ζεσξείηαη off label
γηα ηελ αλαζηξνθή ησλ αληηπεθηηθώλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε απειπηζηηθέο θαηαζηάζεηο,
όηαλ έρνπλ απνηύρεη όια ηα πξνεγνύκελα κέηξα θαη κεηά από πξνζεθηηθή εμέηαζε
όθεινο/θίλδπλνο.
Σνλ παξάγνληα rFVIIa αλαδεηνύκε ζε Κέληξα Αηκνξξνθηιηθώλ ( ΛΑΙΚΟ, ΙΓΝΑ)
κεηά από εηδηθό αίηεκα πνπ απνζηέιιεηαη κε fax(ζπλελλόεζε κε Αηκνδνζία)
2.ΚΛΑΙΚΗ ΗΠΑΡΙΝΗ (UFH)
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηπεθηηθήο δξάζεο APTT
Λόγσ ηνπ ζύληνκνπ ρξόλνπ εκηζείαο δσήο (30 ιεπηά) ε αηκνξξαγία ζπρλά ειέγρεηαη
θαη κόλν κε ηελ δηαθνπή ηεο επαξίλεο.
ΑΝΣΙΓΟΣΟ ε ζεητθή πξσηακίλε.
Η UFH αλαζηξέθεηαη γξήγνξα κε ζεητθή πξσηακίλε. Η δόζε ηεο ππνινγίδεηαη από
ηελ πνζόηεηα ηεο UFH πνπ έρεη ρνξεγεζεί ηηο 2 πξνεγνύκελεο ώξεο.
1 mg ζεητθήο πξσηακίλεο εμνπδεηεξώλεη 80–100 units UFH. Υνξεγείηαη αξγά
ελδνθιέβηα < 5 mg / min. Μέγηζηε δόζε 50 mg
Πρ. ε ρνξήγεζε UFH 1250 units/h IV απαηηείηαη 25 mg ζεητθήο πξσηακίλεο.
Αηκνξξαγία κεηά από bolus 5000 units UFH απαηηεί 50 mg ζεητθή πξσηακίλε. Ο
ρξόλνο εκηζείαο δσήο ηεο ζεητθήο πξσηακίλεο είλαη 7 ιεπηά ,(κηθξόηεξνο ηεο UFH),
θαη ίζσο ζε ΤΓ ρνξήγεζε UFH ρξεηαζζεί επαλάιεςε ηεο δόζεο
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αλαζηξνθήο: APTT.
Η ζεητθή πξσηακίλε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε κε
αλαθπιαμία, κε ππόηαζε, βξνγρόζπαζκν, θαη εμάλζεκα ζην 10% ησλ αζζελώλ.
Πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο κε πξνεγνύκελε έθζεζε (πρ ηλζνπιίλε) ε αζζελείο
πςεινύ θηλδύλνπ γηα αιιεξγία πξέπεη λα γίλεη πξνεηνηκαζία κε θνξηηθνζηεξνεηδή θαη
αληηηζηακηληθά.
3. ΜΙΚΡΟΤ ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΗΠΑΡΙΝΗ (LMWH)
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηπεθηηθήο δξάζεο: anti-Xa (δηαζέζηκνο, ζπλελλόεζε κε
αηκνδνζία, 1 ζσιελάξην κε κπιέ πώκα)
Αλ θαη ην APTT παξαηείλεηαη ζε θάπνηα ζθεπάζκαηα δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο αληηπεθηηθήο δξάζεο.
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ΑΝΣΙΓΟΣΟ: ε ζεητθή πξσηακίλε. Η ζεητθή πξσηακίλε αλαζηέιιεη πεξίπνπ ην 60%
ηεο LMWH
Υνξήγεζε LMWH εληόο ησλ πξνεγνπκέλσλ 8 σξώλ από ηελ δηόξζσζε:
Γνζνινγία: 1 mg / 100 anti-Xa units of LMWH. ε απνηπρία αλαζηνιήο ηεο
αηκνξξαγίαο επηπιένλ 0,5 mg/ 100 anti-Xa units
Υνξεγείηαη αξγά ελδνθιέβηα < 5 mg / min. Μέγηζηε δόζε 50 mg.
Υνξήγεζε LMWH ζε δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ πξνεγνπκέλσλ 8 σξώλ απαηηνύληαη
ρακειόηεξεο δόζεηο
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αλαζηξνθήο: όρη εθηθηόο
ε απειπηζηηθέο θαηαζηάζεηο εθόζνλ έρεη απνηύρεη ε πξσηακίλε θαη ζεσξείηαη όηη
ππάξρεη ππνιεηκκαηηθή αθόκα δξάζε,
κπνξεί λα ρνξεγεζεί rFVIIa 20- 120 lg/kg.
4. Fondaparinux(Arixtra)
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηπεθηηθήο δξάζεο anti-Xa (όρη δηαζέζηκνο)
Παξαηεξείηαη παξάηαζε ΡΣ,ΑΡΣΣ αιιά δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
αληηπεθηηθήο δξάζεο
Ο ρξόλνο εκηζείαο δσήο είλαη 17–20 h θαη έσο θαη 72 h όηαλ ε θάζαξζε θξεαηηλίλεο
είλαη <30 ml/min
ΑΝΣΙΓΟΣΟ όρη εηδηθό
ε απειπηζηηθέο θαηαζηάζεηο 90 lg/kg rFVIIa (Novoseven)
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αλαζηξνθήο: όρη εθηθηόο
5. Dabigatran (Pradaxa)
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηπεθηηθήο δξάζεο ECT (όρη δηαζέζηκνο)
Παξαηεξείηαη παξάηαζε ΡΣ↑,ΑΡΣΣ↑, (~2x ζε trough level ηζνδπλακεί κε
πξνθπιαθηηθή δόζε LMWH) θαη ↓ηλσδνγόλνπ αιιά δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο αληηπεθηηθήο δξάζεο
Παξαηεξείηαη παξάηαζε ΣΣ↑↑↑ (πνιύ επαίζζεηε εμέηαζε, θθ ηηκή ζεκαίλεη
κεδεληθά επίπεδα θαξκάθνπ)
ΑΝΣΙΓΟΣΟ
Δηδηθό αληίδνην;Praxibind 5mg IV [ 2 θηαιίδηα (2,5g/50ml) έηνηκα πξνο ρξήζε]
Δπαλέλαξμε Pradaxa 24 ώξεο κεηά ην αληίδνην
ε πεπίπηωζη μη ύπαπξηρ ειδικού ανηιδόηος
Υνξήγεζε dabigatran εληόο ησλ πξνεγνπκέλσλ 2 σξώλ από ηελ δηόξζσζε
ρνξεγείηαη ελεξγόο άλζξαθαο (30-50 gr)
πζηήλεηαη επίζεο Νεθξηθή αηκνδηπιηζε
ε απειπηζηηθέο θαηαζηάζεηο ρνξεγείηαη PCC, θαη rFVIIa.
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αλαζηξνθήο: όρη εθηθηόο

6. Rivaroxaban (Xarelto)
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηπεθηηθήο δξάζεο anti-Xa (όσι διαθέζιμορ)
Παξαηεξείηαη παξάηαζε ΡΣ↑,ΑΡΣΣ↑, (παξάηαζε 2x ζε trough level ηζνδπλακεί κε
πξνθπιαθηηθή δόζε LMWH)
ΑΝΣΙΓΟΣΟ όρη εηδηθό
ε απειπηζηηθέο θαηαζηάζεηο ρνξεγείηαη PCC, θαη rFVIIa .
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αλαζηξνθήο: όρη εθηθηόο

4

Υξήζε εμεηάζεσλ πήμεο ξνπηίλαο

ΚΡΑΝΙΟΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΤΠΟ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δηδηθά ζε πεξίπησζε θξαληνεγθεθαιηθήο θάθσζεο (ΚΔΚ) απαηηείηαη εηζαγσγή ζην
λνζνθνκείν γηα 24 ώξεο θαη αμνληθή ηνκνγξαθία CT άκεζα επί λεπξνινγηθώλ
ζεκείσλ ή εληόο 4-6 σξώλ.
Δπίζεο άκεζε CT απαηηείηαη ζε εθρπκώζεηο, αλνηθηό ηξαύκα πξνζώπνπ ή θξαλίνπ, ή
επίκνλε θεθαιαιγία
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο:
 Δπί ιήςεο θνπκαξηληθώλ: INR
 Δπί ιήςεο Pradaxa ή rivaroxaban: PT, APTT
 Δπί ιήςεο LMWH: Anti-Xa
 Δπί ιήςεο UH: APTT
Δπί ππεξζεξαπεπηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ απνηειέζκαηνο απαηηείηαη άκεζε αλαζηξνθή
ηεο αληηπεθηηθήο αγσγήο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα.
H αληηπεθηηθή αγσγή δηαηεξείηαη γηα 4 βδνκάδεο ζηα ρακειόηεξα δπλαηά επίπεδα
(πρ INR ~ 2) κεηά από ζνβαξό ηξαύκα ζην θεθάιη θαη αξλεηηθή CT.
ε ππνςία εγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο απαηηείηαη άκεζε αλαζηξνθή (ίδε παξάγξαθν
γηα ην αληίζηνηρν αληηπεθηηθό) πξηλ ην απνηέιεζκα ηεο CT/Δξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ
(πρ INR).
Τπάξρεη ην ελδερόκελν θαζπζηεξεκέλεο εθδήισζεο ηεο εγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο
παξά ηελ αξρηθή αξλεηηθή CT.
Δπαλέλαξμε αληηπεθηηθώλ γίλεηαη ζην λνζνθνκείν κε γέθπξα UFH ή LMWH θάησ
από επηκειή παξαθνινύζεζε εξγαζηεξηαθή θαη θιηληθή αλαιόγσο ηεο θιηληθήο
έλδεημεο ηεο αληηπεθηηθήο αγσγήο.
7.ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Αζπηξίλε, θινπηδνγξέιε, πξαζνπγξέιε, ηηθαγξειόιε
Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηαηκνπεηαιηαθήο δξάζεο (PFA-100, VERIFY, μη
διαθέζιμορ)
Υξεηάδεηαη
εθηίκεζε από θαξδηνιόγν γηα ηελ απόθαζε δηαθνπήο
αληηαηκνπεηαιηαθήο αγσγήο, εηδηθά ζε stent εληόο 6κήλνπ.
Αλακέλεηαη ειάηησζε ηεο αληηαηκνπεηαιηθήο δξάζεο ~10% αλά εκέξα δηαθνπήο ηνπ
αληηαηκνπεηαιηαθνύ θαξκάθνπ.
Δπί ζεκαληηθήο αηκνξξαγίαο ρνξεγνύληαη 1-3 δόζεηο αηκνπεηαιίσλ (1 κνλάδα
αηκνπεηαιίσλ/ 10Kg) .
Υνξήγεζε δεζκνπξεζζίλεο (DDAVP) επί απειληηικήρ για ηην ζωή αηκνξξαγία
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Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αληηαηκνπεηαιηαθήο δξάζεο-in vitro ρξόλνο ξνήο (όσι
διαθέζιμορ)
ΟΤΙΑ

Υξόλνο
από
ηελ
ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ
πνπ
ε
ρνξήγεζε
αιμοπεηαλίων
έρεη
κεησκέλε δξάζε (ώξεο)

Υξόλνο έσο ηελ πιήξε
απνθαηάζηαζε
ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο
κεηά
ηελ δηαθνπή
(εκέξεο)

Aspirin
Clopidogrel
Ibuprofen
Prasugrel
Ticagrelor

2
12
6
16-18
18-26

5-7
5-7
1
5-7
3-5

Β.ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΜΗ ΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα από ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο
Αληηκεηώπηζε (θαη από κνλάδα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο) πρ επηπσκαηηζκόο
ξηλνξξαγίαο, πιύζεηο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο κε ακπνύιεο tranexamic acid
(transamin)
Παξαιείπνληηαη 1-2 δόζεηο αληηπεθηηθνύ.
Δπί Κνπκαξηληθώλ θαη ππεξζεξαπεπηηθνύ INR, ρνξεγείηαη θαη βηηακίλε Κ 1-3mg
από ην ζηόκα ( αληίζηνηρε πνζόηεηα από konakion Amp 10mg ζε κηθξή πνζόηεηα
πνξηνθαιάδαο).
Αλ ε αηκνξξαγία δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζπκβαηηθά ζεσξείηαη πιένλ σο
ΟΒΑΡΗ/ΓΤΝΗΣΙΚΑ ΟΒΑΡΗ θαη απαηηείηαη άκεζε αλαζηξνθή ηεο
αληηπεθηηθήο αγσγήο θαη εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν (ίδε παξάγξαθν Α).
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