
 

 

ANTIKOAGULAZIOA KENTZEKO JARRAIBIDEAK, PROZEDURA INBASIBOARI EDO 

KIRURGIKOARI EKITEKO 

 

Interbentzio kirurgikoa edo prozedura inbasiboa egin behar dizute. 

Ahoko antikoagulatzaile bat hartzen duzu (Sintrom®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®...), eta hartzeari utzi 

behar diozu, interbentzioa segurtasun osoz egiteko eta odoljario-arriskua saihesteko. 

Behar bezala babesteko, ahoko antikoagulatzailearen partez beste antikoagulatzaile bat hartu behar 

duzu, larruazalpetik; horretarako, agindu hauek bete behar dituzu: 

 

ANTIKOAGULAZIO KENTZEKO JARRAIBIDEA: 
 

Prozedura izan baino bost egun lehenago, behintzat: 

Ordua eskatuko duzu zure ahoko antikoagulatzailearen kontrola daraman medikuarekin. 

Prozedura izan baino lau egun lehenago: 

Ahoko antikoagulatzailea hartzeari utziko diozu. Egun horretan, ez hartu. 

Prozedura izan baino hiru egun lehenago: 

Clexane® injekzio bat hartu beharko duzu, larruazalpetik, zure tratamendu antikoagulatzailearen kontrola 

daraman medikuak agindutako dosian. 

Zuk zeuk har dezakezu, edo osasun-zentrora edo etengabeko atentzioko gunera (AIG) hartzera joan. 
19:00etatik 21:00etara hartu behar da, egunean dosi bakarra agindu badizute, edo 08:00etatik 

10:00etara eta 19:00etatik 21:00etara, hamabi ordutik behin injekzio bat agindu badizute. 

Prozedura izan baino bi egun eta egun bat lehenago: 

Larruazalpeko injekzio bera hartu beharko duzu (dosi eta ordu bera). Hamabi ordutik behin hartu behar 
baduzu, azken injekzioa 08:00etatik 10:00etara izango da prozeduraren bezperan. 

Prozeduraren egunean: 

Ospitalera iristean, analisi bat egingo dizute interbentzioa egin ahal dizutela egiaztatzeko. Inola ere ez 
duzu hartu behar Clexane® goiz horretan. 

Prozeduraren edo interbentzio kirurgikoaren ondoren: 

Oraindik ingresatuta bazaude, mediku arduraduna kezkatuko da ahoko antikoagulatzailea egoki den 
orduan berriz harrarazteaz. 

Interbentzioaren egunean alta ematen badizute, larruazalpeko injekzioa hartu beharko duzu (Clexane®) 
egun horretan bertan, 21:00etan, 40 mg. Prozedura arratsaldean egiten badizute, ondoko eguneko 

bederatzietara arte atzeratuko da 40 mg-ko dosia, eta hortik aurrera, ordutegi horri eutsi beharko diozu, 

Sintroma berriz hasi eta hirugarren egunera arte (egun hori barne). 

Pradaxa®, Eliquis® edo Xarelto® hartzen baduzu, prozeduraren ondoko lehen otorduan hartuko dituzu 
farmako horiek, larruazalpeko bestelako injekziorik hartu beharrik izan gabe. 

 
 
 
Noiz egina: 2015eko uztaila         I.O.-HEMATOLOGIA-03 
Gehiago jakin nahi baduzu, ez egon dudatan, eta galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


