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Zure sendagileak antikoagulatzaile bat errezatu berri dizu; zehazki, eragin zuzeneko ahotiko 

antikoagulatzaile bat (EZAA). Gida honen laguntzaz, tratamendu horrek zertarako balio duen, botikak 

zer ezaugarri dituen eta hori erabiltzearekin lotutako oinarrizko auziak ezagutuko dituzu. Ondo 
informatuta egoteak arazo posibleetatik babestuko zaitu eta tratamendu eraginkorra eta segurua izatea 

lortzen lagunduko dizu. 

Nola koagulatzen da odola?  

Baldintza normaletan, odola koagulatu gabe dabil zirkulazio-sisteman. Hala ere, modu naturalean 
koagulatu daiteke, odoletan ari den zauri bat itxi nahi duenean. 

Ezohiko baldintzetan, odola zirkulazio-sistemaren barruan koagulatu daiteke (bihotzean eta odol-

hodietan). Sortzen diren koaguluei tronbosi deitzen zaie. Tronbosiek zainak edo arteriak buxatu 
ditzakete, eta buxadura hori sortzen den eremuan odol-fluxua eragotziz, osasun-arazoak sortu, 

adibidez: garuneko infartua edo iktus iskemikoa, biriketako infartua, arterietako edo zainetako 

tronbosia, bihotzeko infartua, etab. 

Tronbosi bat sortu den lekutik askatzen denean eta zirkulazio-sisteman zehar ibiliz organismoko beste 
puntu bateko hodi bat ixten duenean, horri enbolia deitzen zaio. 

Zer dira antikoagulatzaileak? 

Antikoagulatzaileak odolaren koagulazioa aldatuz koagulua odol-hodien barruan sortzea eragozten 

duten botikak dira. Hala, tronbosi edo enbolia bat sortzea zailtzen dute. 

Eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileek koagulazioaren zenbait faktore zuzenean inhibitzen dituzte 
(botika bakoitzaren arabera). Beraz, BERAIEN ERAGIN NAGUSIA ODOLA KOAGULATZEKO DENBORA 

LUZATZEA DA.   

Tratamendu antikoagulatzailea ez da sendatzeko tratamendu bat, prebenitzekoa baizik. Tratamendua 
behar bezala eginez gero, arriskua txikituko da. Hortik dator zu INPLIKATZEAREN ETA 

TRATAMENDUA EGUNERO SENDAGILEAK AGINDU BEZALA HARTZEAREN garrantzia.  

Garrantzitsua da kontuan hartzea BOTIKAREN ERAGIN ANTIKOAGULATZAILEA IA BEREHALAKOA 
DELA (hartzen denetik bi ordura), eta beraz, dosi bat ahaztuz gero, ez zarela tronboenbolismo bat 

izatetik babestuta egongo. 

Nork hartu behar ditu antikoagulatzaileak? 

Antikoagulatzaileak, orokorrean, tronboenbolismo-arrisku esanguratsua izanik tratamendu mota hori 

jasotzeko inolako kontraindikaziorik ez duten pertsonentzako gomendatuta daude. 

Nabarmentzekoa da bihotzeko balbulopatia (bihotz-balbulei eragiten dien gaixotasun bat) larriko kasu 
batzuetan eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileak hartzea KONTRAINDIKATUTA dagoela, baita 

balbula-protesi mekaniko bat jarri zaien paziente guztien kasuan ere. Zure kasua horixe baldin bada, 

zure sendagileari berehala jakinarazi beharko diozu. 
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Nola hartu behar dira EZAAk? 

Eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileen dosia finkoa da, egunean bi edo hiru aldiz hartu behar 

dira, errezetatu dizuten botikaren arabera.  

Kontrolak egin behar dira? 

Eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileek monitorizaziorik behar ez duten arren, JARRAIPEN-
BISITAK EGIN BEHAR DIRA; 3-6 hilabetean behin hasieran, eta gero, urtean behin.  

Bisita horietan, zure sendagileak edo erizainak honako alderdiak aztertuko dituzte, eragin zuzeneko 

ahotiko antikoagulatzaileak espero den eragina izateko behar den moduan hartzen ari zarela 

ziurtatzeko: 

- Ondo betetzea, dosiak ahaztea, etab. 

- Pisu eguneratua 

- Duela gutxiko analitika bat, giltzurrun-funtzioa ikusteko 

- Hartu ohi duzun medikazioa  

- Gorabehera posibleak (odoljarioa, etab.) 

Beste botikarik hartu dezakezu? 

Egia da eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileek apenas dutela elkarrekintzarik beste botika 

batzuekin. Baina zuk hartu ohi dituzun botikek eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileen eragin 
antikoagulatzailea areagotzen edo murrizten ez dutela ziurtatu beharra dago; beraz, edozein 

tratamendu berri hastekoa baldin bazara, zure sendagile edo erizainari jakinarazi behar diozu. 

Zure elikadura-dieta aldatu behar duzu? 

EZ. Elikagaiek ez dute eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileen eragina aldatzen. 

Laktosarekiko intolerantzia izanez gero edo botikak birrindu behar izanez gero, zure sendagileari 
ohartarazi, kasu horietan egokiena den tratamendu antikoagulatzailea gomenda diezazun. 

Edari alkoholdunik hartu dezakezu? 

Alkohola kontsumitzea saihestu behar duzu, botikaren eragin antikoagulatzailea murriztu dezakeelako. 

Graduazio handiko edari alkoholdunak eta gehiegi edatea saihestu. Hala ere, otorduetan ardo pixka bat 
edan dezakezu, beste arrazoi batzuk direla-eta mugatu ez badizute.  

Zein dira konplikazio ohikoenak? 

Edozein antikoagulatzaileren konplikazio nagusia hemorragia da. Presazko osasun-laguntza eskatzen 

duten hemorragiak kokapena edo galdutako odol kopurua dela-eta pazientearen bizitza arriskuan jar 

dezaketenak edo odol-transfusio bat beharrezkoa izatea eragin dezaketenak dira. 
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Zoaz zure sendagilearenera, edo beharrezkoa bada Larrialdietara, honako sintoma hauetakoren bat 
nabaritzen baduzu, eta GOGORATU BETI TRATAMENDU ANTIKOAGULATZAILEA HARTZEN ARI 

ZARELA JAKINARAZTEAZ: 

- Ikusmena bat-batean galtzea. 

- Sudurretik odola botatzea eta gelditzerik ez izatea. 

- Buruko min handia edo okadak. 
- Karkaxa odolezkoak eta odol-okadak. 

- Eginkari beltz, oretsu eta usain txarrekoak. 

- Hemorragia ginekologiko larriak. 

- Odola gernuan. 

Nola jokatu hemorragia baten aurrean? 

Odola darion zauri bat sortzen bada, eremua gaza batekin estutu, gutxienez 15 minutuz. Neurri hori 

nahikoa ez bada odoljarioa gelditzeko, zauria oso handia bada, puntuak ematea eskatzen badu edo 

zikina baldin badago, zoaz gertuen dagoen Larrialdietako Zerbitzura. 

Buruan edo abdomenean kolpe handi bat hartzen baduzu, agian eroriko batengatik edo auto-istripu 

bategatik, zoaz Larrialdietara, barne-hemorragia larri bat sortu izana baztertzeko. 

Zer gertatzen da behin botika hartzea ahazten bazait? 

Dosi bat hartzea ahaztu bazaizu, gogoratu bezain laster hartu. EZ HARTU DOSI BIKOITZA 

AHAZTUTAKO DOSIA KONPENTSATZEKO, arriskutsua izan baitaiteke.  

INOIZ EZ DUZU TRATAMENDUA ZURE KABUZ ETEN BEHAR. 

Ahazteak edo zalantzek eragindako mota horretako egoerak saihesteko, zure tratamenduekiko 

atxikidura egokia izaten lagundu diezazuketen hainbat tresna daude. Honakoa gomendatzen dizugu: 

- Egunero ordu berean ohartarazpena egingo dizun alarma bat erabili (ordularia edo mugikorra). 

- Laguntza gisa egutegi bat erabiltzen baduzu, botika hartzen duzun bakoitzean marka bat egin 

dezakezu. 
- Aste osorako pilula-kaxa bat erabili eta egunero hartu beharreko botika guztiak sartu. Ez atera 

pilulak blisterretik, beren eragina aldatu daiteke-eta. 

Zer egin behar dut ebakuntza kirurgiko bat programatzen badidate? 

- Ebakuntza kirurgiko bat edo tratamendu inbasibo bat egin behar badizute (kolonoskopiak, 

hortzak ateratzea, etab.), txikia izan arren, OSASUN-LANGILEEI TRATAMENDU 

ANTIKOAGULATZAILEA HARTZEN ARI ZARELA OHARTARAZI BEHARKO DIEZU.  
- Lehenago jakinaraztea garrantzitsua da (gutxienez 3-4 egun lehenago), kasu gehienetan 

tratamendua egun batzuetarako eten beharko duzulako.  

- Dentistarenera bazoaz, ahoko garbiketa egitera, enpaste bat jartzera edo endodontzia bat 

egitera, ez da beharrezkoa tratamendu antikoagulatzailea etetea, baina gutxienez bi ordu 
geroago egitea komeni da, botikak eragin handiena duen unea saihesteko. 

EDOZEIN ZALANTZA IZANEZ GERO, ZURE SENDAGILEARI GALDETU, BETE BEHARREKO 

JARRAIBIDEAK EMAN DIEZAZKIZUN.  
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Txerto edo injekzio bat jar diezadakete? 
 
Sendagileak aginduz gero, bai. Hala ere, txertoak larruazalpetik jarri behar dira. Gihar-barneko injekzioa 

jartzea saihestu (nagusiki, ipurmasailetan), hematoma handiak sortu diezazkizukeelako. 

Haurdun geratu naiteke? Eta antisorgailuak hartu ditzaket? 

Ez dago emakume haurdunen arteko eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileen erabileraren 
inguruko daturik, beraz, HAURDUNALDIAN EZ DA GOMENDATZEN. 

Haurrak izateko adinean dauden emakumeek tratamendua hartzen ari diren bitartean haurdun 
geratzea saihestu behar dute. Kontsultatu zure ginekologoari zein den zuretzako metodo antisorgailu 

onena. 

Hilekoa astebete atzeratzen bazaizu, haurdun zauden jakiteko proba bat egin beharko duzu, eta 
positibo emanez gero, zure tratamendua kontrolatzen duen sendagilearekin harremanetan jarri beharko 

duzu ahalik eta lasterren.  

Edoskitzaroa: 
Ez dakigu eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileak amaren esnera igarotzen diren, beraz, ezin da 

baztertu jaioberriengan eta bularra hartzen ari diren umeengan arriskua sortzea. Edoskitzaroan baldin 
bazaude, zure sendagilearekin kontsultatu. 

Bidaiatu dezaket? 

Eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaileak tratamendu oso erosoa dira bidaien kasuan; izan ere, ez 

dute maiz monitorizatzerik eskatzen. Hala ere, irten baino lehen beharko dituzun botika guztiak hartu 
dituzun begiratzea gomendatzen dizugu eta soinean «pazientearen txartel» bat eramatea, izena eta 

hartzen duzun eragin zuzeneko ahotiko antikoagulatzaile dosi zehatza idatzita dituela. 
Ezusteko bat gertatuz gero ere, irten baino lehen, jakin ezazu zein den zure helmugatik gertuen dagoen 

osasun-zentro edo ospitalea.  

Zure bidaiak zenbait ordu irauten badu, ez eman denbora luzea eserita eta ura edan, ez 
deshidratatzeko. 2.000 metrotik gorako altueran egotea eragingo dizuten txangoak, eguraldi oso 

beroetarako bidaiak eta zuzenean eguzkipean egotea saihestu (eguzkitik erabat babesteko krema 
erabili). 

Kirolik egin dezaket? 

Antikoagulatzaileak hartzen direnean, ez da komeni ukipen-kirolak edo ariketa bortitzak egitea, 

traumatismo-arrisku handia dutelako eta pazienteak hematomak edo hemorragia posibleak saihestu 
behar dituelako. Istripu baten edo traumatismo gogor baten aurrean, gertuen dagoen Larrialdietako 

Zerbitzura joan beharra dago, barne-hemorragia bat baztertzeko; izan ere, ondorio larriak ekar ditzake. 
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