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Vanlig medicin
I forbindelse med din operation

PAT I E N T V E J L E D N I N G
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Hvordan skal du forholde dig til den  
medicin du tager til daglig i forbindelse 
med din operation?

Blodfortyndende 
medicin
Der er øget risiko for blødning ved  
operationen, når du tager blod- 
fortyndende medicin. Derfor skal du, som 
hovedregel, holde pause med medicinen 
således: 

Du skal altid aftale med en læge, inden 
du holder pause med blodfortyndende 
medicin, da du evt. skal have et andet 
præparat op til operationen.

Medicin indeholdende 
Clopidogrel og Prasugrel
(fx Plavix)

7 dages
pause

Marevan
3 dages
pause

Marcoumar
7 dages
pause

Anden blodfortynde  
medicin fx Eliquis, Pradaxa 
eller Xarelto

3 dages
pause



3

Naturmedicin

Naturmedicin og fx fiskeoile kan også 
medføre tendens til blødning, derfor skal 
du stoppe med dette 7 dage før  
operationen.

Vær opmærksom på at Hvidløg, Ginsing 
og Ingefær også kan virke blodfortynd- 
ende og derfor må du ikke spise dette i en 
uge inden operationen.

Smertestillende 
gigtmedicin

Smertestillende gigtmedicin kan give  
anledning til øget blødning under  
operation.

Derfor skal du altid holde pause i 3 dage 
inden operationen med medicin, som 
indeholder følgende stoffer:

• Ibuprofen

• Piroxicam

• Naproxen

• Diclofenac

• Meloxicam

• Dexketoprofen

Sukkersyge

Operation inden kl. 12
Skal du opereres inden kl. 12, må du ikke 
tage hverken insulin eller tabletter om 
morgenen på operationsdagen. 

Operation efter kl. 12
Skal du opereres efter kl. 12, må du tage 
halv dosis insulin sammen med mor-
genmaden senest kl. 6, men ikke noget 
senere på dagen.

Medicin som du i øvrigt tager fx  
blodtryksmedicin, kolesterolsænker og  
hjertemedicin samt smertestillende  
medicin (undtaget gigtmedicin nævnt på 
side 2), tager du som du plejer.

Er du i tvivl, så henvend dig til os.
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Telefon åbningstider i kundeservice

Vest Øst

Mandag - torsdag 8 - 18 8 - 18

Fredag 8 - 15 8 - 16

Lørdag - søndag Lukket Lukket

www.aleris-hamlet-cosmetic.dk


