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Vælg farveTil patienter og pårørende

Denne patientinformation  indeholder oplysninger vedrørende medicin, du er startet behandling med
på Karkirurgisk Afdeling. Du kan finde flere oplysninger om medicinen i indlægssedlen i
medicinpakningen eller på
www.min.medicin.dk  
Du skal altid være opmærksom på lægens anbefaling om, hvor længe du skal være i behandling.
 
 
Hvorfor skifter Medicinen navn?
Ved medicin, som kræver recept fra lægen, skal apoteket altid tilbyde dig det billigste præparat med
samme aktive indholdsstof, styrke og anvendelsesmåde.
Præparatets navn kan derfor ændre sig, men indholdsstoffet er det samme. Indholdsstoffet er altid
angivet enten som præparatets navn eller med mindre bogstaver på pakken.
 
 
Medicin der forebygger og behandler blodpropper
Her beskriver vi to typer blodfortyndende lægemidler:
 
Blodpladehæmmende midler
Antikoagulantia (som hæmmer blodets evne til at størkne)
 
Behandlingen kan bestå af et lægemiddel eller en kombination af flere.
 
Husk at fortælle lægen f.eks. på skadestue eller tandlægen, at du er i blodfortyndende behandling, og
hvilke lægemidler du er i behandling med. Hvis du skal opereres er det muligt, at du skal holde pause
med medicinen. Dette vil lægen fortælle dig nærmere om.
 
 
Blodpladehæmmende midler
Hæmmer blodpladernes tendens til at klæbe til karvæggen og til at klumpe sig sammen. Dette
nedsætter risikoen for dannelse af blodpropper.
 
□ Acetylsalicylsyre (f.eks. Hjertemagnyl)
• Dosering: 1 tablet (75 mg) dagligt. Anvendes ofte livslangt, dog i begrænset tidsperiode ved

kombination med andre blodfortyndende lægemidler.
 
• Bivirkninger: Halsbrand, mavesmerter, sure opstød. Tendens til blødning.
 
• Apotek: Håndkøb. Lægen kan udskrive recept ved længerevarende behandling, således du kan få

tilskud.
 

http://www.min.medicin.dk 
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□ Clopidogrel (Cloriocard, Grepid, Plavix)
• Dosering: 1 tablet (75 mg) dagligt. Anvendes ofte livslangt, dog i begrænset tidsperiode ved

kombination med andre blodfortyndende lægemidler.
 
• Bivirkninger: Mavesmerter, tendens til blødning, diarre.
 
• Apotek: Receptpligtigt.
 
Hvis lægen vurderer, at du har øget risiko for blødning i mave-tarmkanalen, vil du blive anbefalet et
lægemiddel, der modvirker dette, f.eks. Lansoprazol eller Pantoprazol.
 
 
Antikoagulantia
Hæmmer blodets evne til at størkne. Det anvendes til at forebygge og behandle blodpropper.
 
Kontakt altid læge ved alvorlig blødning.
 
□ Rivaroxaban (Xarelto)
Tabletterne på 15 mg og 20 mg skal indtages sammen med mad.
 
• Dosering: Ved blodprop i de dybe vener eller i lungerne:
15 mg 2 gange i døgnet i tre uger, derefter 20 mg 1 gang i døgnet.
 
Ved nedsat nyrefunktion nedsættes dosis. Varigheden af behandlinger er individuel og angives af
lægen.
 
 
□ Hvis du både har hjerte- og karsygdom, kan lægende vælge, at behandle med:Xarelto 2,5 mg 2 gange

i døgnet sammen med acetylsalicylsyre 75 mg (Hjertemagnyl) 1 gang dagligt.
 
Lægen kan søge tilskud hos Lægemiddelstyrelsen til Xarelto 2,5 mg tabletter.
 
Xarelto kan anvendes ved andre sygdomme, her kan doseringen være anderledes.
 
• Bivirkninger: Blødning i f.eks. mave-tarmkanalen, tandkød eller næseblod. Blod
i urinen. Hovedpine og svimmelhed. Træthed, diarré, kvalme og forstoppelse.
 
• Apotek: Receptpligtigt.
 
 
 
 
______________________________________________________________________
 
 
 
_____________________________________________________________________
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□ Warfarin (Marevan)
• Dosering: Er altid en individuel dosering. Doseringen afhænger af blodets evne til at størkne. Dette

måles ved hjælp af en blodprøve (INR).
 
• Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.
 
• Bivirkninger: Tendens til blødning i f.eks. mave-tarmkanalen, tandkød eller næseblod. Blod i urinen.

Overfølsomhed.
 
Opkastninger, diarré, ændring i rygevaner. Hvis du spiser mange grønne grønsager, der indeholder K-
vitamin, kan det påvirke virkningen af lægemidlet.
 
Det er vigtigt, at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Det gælder også smertestillende
som kan købes uden recept, naturlægemidler og kosttilskud. Dette kan påvirke virkningen af Marevan.
 
Apotek: Receptpligtig.
 
 
______________________________________________________________________
 
 
______________________________________________________________________
 
  
□ Dalteparin (Fragmin)
• Dosering: Injektionsvæske, der gives som indsprøjtning. Dosis er individuel og afhænger af

sygdommens art og sværhedsgrad.
 
• Bivirkninger: Øget tendens til blødning. Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
 
• Apotek: Receptpligtigt.
 
 
_______________________________________________________________________
 
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
Kontakt
Karkirurgi, Kolding Sygehus
Sygehusvej 24, 6000 Kolding
Sekretariat tlf.: 7636 2487 (hverdage 8.00 - 15.00)
Karkirurgiske Senge tlf.: 7636 2383
 
Kirurgisk Ambulatorium, Esbjerg Sygehus, SVS
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Tlf. nr. 79182316 (hverdage kl. 8.30 - 12.00)
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Skriv dine spørgsmål ned - så husker du dem!

Til patienter og pårørende


