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Hvordan virker medicinen?
Hæmmer K-vitaminets virkning på stoffer i leveren, der igangsætter
størkningsprocessen.
Indtages som tabletter.
Antal tabletter dagligt
Varierer fra patient til patient. Afhænger af individuel INR-værdi.
Erfaring med medicinen?
Præparatet er velkendt. Har været anvendt i ca. 50 år.
Blodprøvekontrol ved behandlingen
Kræver løbende blodprøvekontrol, hvor behandlingen justeres i forhold til INR-
værdien. Som regel hver 2-6. uge afhængig af patientens INR-værdi.
Hvis det skønnes af personalet, kan der være mulighed for oplæring af selvtest i
hjemmet.
Modgift i forbindelse med akut operation eller blødning
I form af K-vitamin enten som tablet eller indsprøjtning. Virkningen indtræder i
løbet af få timer.
Bivirkninger
Øget tendens til blødninger.
Færre blødninger i mavetarmkanalen i forhold til NOAK.
Hvordan er patienten beskyttet ved glemt dosis?
Virkningen af Marevan indtræder langsomt, men er i blodet ilang tid. Ved glemt
døgndosis, er patienten derfor fortsat beskyttet mod blodpropper.
Kan sygdomme påvirke behandlingen?
Nogle sygdomme kan påvirke behandlingen med Marevan. Så der kan være
behov for at tage blodprøver hyppigere end vanligt.
Kost og alkohols indvirkning
Kosten kan have betydning, hvis der indtages mange grønne grøntsager, da de
indeholder K-vitamin, som virker modsat af Marevan.
1-2 genstande dagligt påvirker sjældent behandlingen.
Anden medicin, kosttilskud og naturlægemidlers indvirkning
Flere andre mediciner, nogle kosttilskud og naturlægemidler kan påvirke
Marevanbehandlingen.
Prisen
Døgndosis er ca. 2-4 kr.
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Marevan



 
Hvordan virker medicinen?NOAK præparater (Xarelto, Eliquis, Lixiana og
Pradaxa) hæmmer forskellige størkningsstoffer i blodet, og nedsætter derved
blodets størkningsevne.Indtages som tabletter.Antal1 eller 2 tabletter indtages
fast dagligt afhængig af præparat.Erfaring med medicinen?NOAK er et nyere
præparat, som har været anvendt de sidste 10 år.Blodprøvekontrol ved
behandlingen
Blodfortyndende effekt kontrolleres ikke ved hjælp af blodprøver ligesom
Marevan.
Dosis afhænger af nyre- og leverfunktionen. Nyre- og levertal kontrolleres inden
opstart, og efter 1 og 3 måneder. Herefter x2 årligt.
Modgift i forbindelse med akut operation eller blødning
Er under udvikling, erfaring savnes derfor.
Indtil vi har mere erfaring, pauseres behandlingen.
Bivirkninger
Øget tendens til blødninger.
Forsigtighed, især ved patienter, der har tendens til blødning i mavetarmkanalen.
Lidt færre alvorlig blødning i hovedet i forhold til Marevan.
Hvordan er patienten beskyttet ved glemt dosis?
Virkning af NOAK indtræder hurtigt, men er også hurtigt ude af blodet igen. Ved
glemt døgndosis er patienten dårligt beskyttet mod blodpropper.
Kan sygdomme påvirke behandlingen?
Ved svært nedsat lever- og nyrefunktion, hos patienter med mekaniske
hjerteklapper samt antifosfolipid syndromkan NOAK ikke anvendes.
Kost og alkohols indvirkning
Ingen betydning.
1-2 genstande dagligt påvirker sjældent behandlingen.
Anden medicin, kosttilskud og naturlægemidlers indvirkning
Erfaring savnes.
Prisen
Døgndosis er ca. 22-24 kr.
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NOAK
(Non vitamin K Orale AntiKoagulantia)



 
 
Kontakt 
Blodprop og Behandling
Klinisk Biokemisk Afsnit
Esbjerg Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
 
Telefon nr.: 7918 2634
Send sikker post via afdelingens hjemmeside
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