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Uppdaterat från föregående version 

Det är att m inska farm akologiska ris ker och kom pl ikationer i samband med ortopedkirurg i .  

Information om mediciner 
Följande med ici ner skall i nte tas före operat ion.  Observera att tiderna är riktlinjer, man kan 
ord inera annan utsättn ing beroende på hälsoti l lstånd el ler annan medicinering .  

A. Smärtstillande/NSAIDs 
NSAIDs har en reversibel hämm ande effekt på trombocyter och behål ls norm al sett fram t i l l  
dagen före operati on. Några u ndantag med lång halveri ngstid fi nns. 

Det finns mycket beg ränsat vetenskapligt underlag kri ng om NSAI D hämmar bennybi ldning 
av någon kl in isk s ignifikans. Vid ocementerad proteskirurg i ,  större osteotomier och 
artrodeser kan ASA/NSAI D sättas ut på operatörens ord ination av ovan skäl men g äl ler inte 
generel lt .  Al la fal l  individual iseras med tanke på patientens al l mänti l lstånd och tidigare 
sj ukdom ar. 

1 -2 dagar före operation 
Alindrin  ( lbuprofen) 
Ardinex ( ibuprofen/kodei n) 
Arthrotec (Di klofenak/m isoprostol)  
Brufen ( lbuprofen) 
Confortid ( indometacin) 
Diklofenak (diclofenac) 

5 dagar före operation 
Alproxen (naproxen) 
Naprosyn (naproxen) 
Naproxen (naproxen) 

1 vecka före operation 
Xefo (Lornoxicam) 

lbumeti n ( ibuprofen) 
lndomee ( l ndometacin) 
lpren ( l buprofen) 
Orlidis (ketoprofen) 
Siduro (ketoprofen) 
Tradi l  (Dexibuprofen) 

Pronaxen (naproxen) 
Rel ifex (nabu meton) 
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2 veckor 
Alganex (Tenoxicam) 
Brexidol (Pi roxicam) 

B. Perorala antikoagulantia inkl . Waran 

Mobic (M eloxicam) 
Pi roxicam (Piroxicam) 

Var god se ny ri ktl i nje från medicinkl in iken angående Waran och nya antikoagulantia. 
https://intra . regionhal land.se/styrda-dokument/ l ayouts/RH I C DViewer.aspx?id=/styrda
dokum ent/Publishi ng Repository/049a8298-6aa9-4 7 e3-abd0-
4ef652095549/Peroral a%20anti koagula nti a%20i%20sam band%20m ed%20operatio ner%20h 
andlaggning.docx&source=https://i ntra. regionhal land .se/styrda-
dokum ent/Publishi ng Repository/049a8298-6a a9-4 7 e3-abd0-
4ef652095549/Perorala%20a nti koagula nti a%20i %20sam band%20m ed%20operatio ner%20h 
and lagg ning .docx&DefaultltemOpen= 1 

Ti l l  trom bocythämm ande läkem edel räknas acetylsal icylsyra (ASA) , d ipyridamol 
(Persanti n) och de icke-steroida anti -inflammatoriska läkemedlen som finns i o l ika former, 
oftast kal lade N SAI D och ges för deras smärtsti l lande effekt. 

ASA (acetylsal icylsyra) bör sättas ut v id proteski rurgi och större öppen ki rurg i .  Om patienten 
har en t idigare känd s ignifikant kärlåkomma i form av CVI e l ler hjärti nfarkt behåller patienten 
medicineringen.  

Vid m i ndre kirurgi kan också preparaten behål las ,  men sätts ut t i l lfäl l igt på operationsdagens 
m orgon.  Operatören bestämmer detta. 

1 dag före operation sättes ut : 
Persanti n (Dipyridam ol) 

3 dagar före operation sättes ut : 
Trom byl (75-1 60 mg) (acetylsal isylsyra) 
Asasanti n retard (acetylsal isylsyra/d ipyridam ol) 

5 dagar före operation sättes ut : 
Waran (vg se ovan) 

1 vecka före operation sätts ut : 
Aspir in (Acetylsal isylsyra) 
Magnecyl (Acetylsal isylsyra) 
Plavix (Clopidog rel) - om samtidig behandl ing med Acetylsal isylsyra skal l  detta d iskuteras 
med narkosläkare om l nnohep bör i nsättas som trombossskydd .  
Trea (acetylsal isylsyra/koffein) 
Trombyl (högdos > 1 60mg) 

1 O dagar före operation sätts ut : 
Ticl id (ti klopidin) 

C. Diabetes 
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Samtl iga befintl iga perorala läkemedel m ot d iabetes utsätts operati onsdagen mediciner inom 
ATC-kod A 1 0  

D.  Blodtrycksmedicin 
Blodtrycksmedicin behålls och tas även på operationsdagen.  Undantaget från detta är 
urindrivande medicin som utsätts operationsdagens morgon pga risk för överfyl ld blåsa 
peroperativt. Var god se under A TC-kod C03. 
Man kan al ltså ge ACE-hämm are och Angiotensin I l -hämm are. 

D. lnstruktionslista riktad mot patienter med Reumatiska sjukdomar 
DMARDS/Biolog iska mediciner 
Vid m i ndre ortopedisk- kirurgi hos norm alrisk patient utsätts I NTE de antireumatiska 
m edicinerna inkl usive TN F-a preparat . Om operatören bedömer operationen som stor 
i nfektionsrisk, vid ledprotesingrepp och vid stora ki rurg iska ingrepp, då utsättes preparatet 
och sätts i n  ånyo enl igt följande: 

� Läkemedel Sättes ut pre-op 
1 .  Methotrexate Behöver ej utsättas 
2.  Enbrel , Reum acon 1 vecka 
3. l m u rel 2 veckor 
4 .  Leukeran 2 veckor 
5. Sendoxan 2 veckor 
6.  Sand immun 2 veckor 
7. Cel lcept 2 veckor 
8. Rem icade 4-6 veckor (påverkas från doserings intervallet) 
9. H u m ira 4-6 veckor 
1 0 . Salazopyrin Behöver ej utsättas 
1 1 .  Mabthera 4 veckor (d iskutera med reumatoloQ i varje enskilt fal l )  
1 2 .  Arava 4 veckor 
1 3 . Cortison Behöver ej utsättas 
14. Klorokin Behöver ej utsättas 

Återinsättande av mediciner post- operativt avgörs av patientens a l lmäntil lstånd och 
sårläkn ingen.  Vanl igtv is som reg el räknar man 7-1 0 dagar post-op för insättande av 
mediciner m ot reumatiska sj ukdom ar. 
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