Patientinformation
Läkemedel inför operation, Region Norrbotten
Om du inte fått instruktioner om hur du skall ta dina läkemedel, av din operatör eller narkosläkare, skall du följa det
som står i detta dokument.
Blodförtunnande läkemedel: Trombyl 75 eller 160mg kan du ta till och med dagen innan operation.
Om du regelbundet medicinerar med de blodförtunnande medlen Waran, Pradaxa, Ticlide, Eliquis, Plavix (clopidogrel),
Brilique samt Xarelto skall du rådgöra med din operatör och ansvarig läkare för den blodförtunnande medicineringen.
Persantin kan du ta som vanligt.
Smärtstillande läkemedel: en del smärtstillande läkemedel kan ha blodförtunnande effekt. De medicinerna ska avslutas innan operationen
14 dygn innan operationen: Alganex eller Brexidol.
7 dygn innan operation: Bamyl, Magnecyl, Aspirin, eller Treo.
5 dygn innan operationen: Naproxen, Pronaxen, Naprosyn, Alpoxen, Albyl minor, Meloxican, Tradil eller Celebra.
3 dygn innan operationen: Asasantin retard eller Orudis retard.
1 dygn innan operation: Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Ibumetin, Relifex eller Orudis.
Lämpliga alternativa smärtstillande mediciner utan blodförtunnande effekt är Alvedon, Citodon, Panodil, Tradolan,
Tramadol, Arcoxia eller Palexia.
Läkemedel för hjärta, blodfetter och blodtryck:
Följande läkemedel tas INTE operationsdagens morgon: Enalapril, Renitec, Lisinopril, Ramipril, Triatec, Cozaar,
Losartan, Diovan, Valsartan, Aprovel, Irbesartan, Atacand, Candesartan och Micardis.
I övrigt ska du ta övriga läkemedel för hjärta, blodtryck och blodfetter.
Läkemedel mot magsår och magbesvär: ta Losec, Omeprazol, Pantoloc, Lanzo, Nexium, Pariet eller motsvarande
som vanligt operationsdagen.
Diabetesläkemedel:
2 dygn före operation: ta INTE Metformin (Metformin, Glucophage och Avandamet).
Operationsdagen:
Ta INTE dina diabetestabletter operationsdagen.
Ta INTE insulin innan du kommer till sjukhuset om du opereras på förmiddagen. Är operationen planerad till efter
13.00 kan du ta ditt morgoninsulin till frukosten som äts före 07:00 (det gäller bara om du åker hem samma dag som du
opereras). Narkospersonalen kommer att kontrollera och sköta ditt blodsocker under operationen.
Läkemedel mot astma och KOL: ta läkemedel och inhalationer som vanligt inför operationen. Du bör också ta med
dina inhalatorer till operationsavdelningen. Har du CPAP för natten, ta med den till sjukhuset.
P-piller och östrogen: Om du ska göra en operation där du förväntas ligga kvar på sjukhuset över natten efteråt bör
man avsluta dessa 4 veckor före operationen. Detta för att minska risken för blodproppar. Vid operationer där du går
hem samma dag, kan du fortsätta ta dina hormonpreparat som vanligt, då har du inte den risken, om inte annat anges.
Hälsopreparat/Naturläkemedel d.v.s. allt som köps på apotek, butik eller via TV/media utsätts 14 dagar före operationen.
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Läkemedel vid Reumatiska sjukdomar: om du fått läkemedlet av annan orsak än inflammatorisk ledsjukdom bör ordinerande läkare/klinik kontaktas före utsättning. Detta gäller speciellt patienter som är transplanterade där ordinerande
klinik alltid ska tillfrågas innan ändring görs i patientens ordinationer.
Dessa substanser sätts inte ut (alt. uppehåll operationsdygnet)
Apremilast
Azatioprin
Ciklosporin
Guld
Hydroxiklorin
Klorokinfosfat
Leflunomide
Metotrexat
Mykofenolatmofetil
Natriumaurotiomalat
Sulfasalazin

Exempel på läkemedel
Otezla®
Imurel®
Sandimmun®

Läkemedel som sätts ut
Cimzia®
Cosentyx®
Enbrel®
Humira®
Kineret®
Leukeran®
Mabthera®
Orencia® intravenöst
Orencia® subcutant
Remicade®
RoActemra® intravenöst
RoActemra® subcutant
Sendoxan®
Simponi®
Stelara®

Sätts ut
2 veckor
4 veckor
1 vecka
2 veckor
1 vecka
2 veckor
> 16 veckor
4 veckor
1-2 veckor
8 veckor
4 veckor
1-2 veckor
2 veckor
4 veckor
12 veckor

Plaquenil®
Klorokinfosfat Recip®
Arava®
CellCept®
Myocristin®
Salazopyrin®

Återinsättning av ovanstående läkemedel 1-2 veckor efter operationen men tidigast när såret är helt läkt.

Övrig ordination utifrån din operation (inhalationer, ögondroppar och andra specifika läkemedel):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Har du frågor om dina läkemedel är du välkommen att höra av dig till det sjukhus/mottagning som planerar din
operation.
Sunderby sjukhus: Dagkirurgisk enhet, telefon 0920 – 28 23 98
Piteå sjukhus: respektive kliniks mottagning via växeln telefon 0911 – 750 00
Gällivare sjukhus: Dagkirurgisk enhet, telefon 0970 – 191 13
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