
Att tänka på vad gäller handläggning 
av patienter som behandlas med 
blodförtunnande läkemedel

My Murray
ST-tandläkare orofacial medicin

eller…



Tänk om det blöder!



Mål
• Att vi i tandvården tryggt ska kunna behandla dessa patienter.
• Tryggt för patienten!

̵ Utan att antikoagulantia justeras och därmed riskera en eventuell livshotande 
tromboembolisk komplikation.
̵ Minimera obehag. God hemostas och informerad patient.

• Tryggt för behandlaren!
̵ Undvika överraskande blödningar.
̵ Kunna ta hand om blödningen.



Identifiera
• Sjukdomsanamnes

̵ Hjärtsjuka
̵ Påverkan på levern – långvarig hög alkoholkonsumption, hepatit, äldre
̵ Njursjuka – dialysbehandling
̵ Medfödda blodsjukdomar, ska konsulteras med koagulationsmottagning.
̵ Hemofili A och B, 600-800 personer i Sverige, mest män. 
̵ Von Willebrands sjukdom, mild-svår form, prevalens 1%.

• Blödningsanamnes
̵ Brukar du blöda länge vid sårskada?
̵ Brukar du blöda mycket efter besök hos tandhygienist/tandläkare?
̵ Lätt blåmärken?

• Läkemedelsanamnes



Diagnoser
• Hjärtinfarkt – ballongvidgning med stent, dubbel 

trombocythämning 12 månader, tex Trombyl och Brilique (annars 
blodpropp i stentet)

• Djup ventrombos – Waran eller NOAK 
• Lungemboli – Waran eller NOAK 
• Förmaksflimmer – Waran eller NOAK 
• Mekanisk hjärtklaff - Waran



Preparat
• Primär hemostas, trombocyternas funktion

̵ Trombosprofylax – ASA (Trombyl, Aspirin), klopidogrel (Plavix), ticagrelor (Brilique) och 
prasugrel (Efient)
̵ Inflammationshämning – ASA, NSAID
̵ Smärtlindring – ASA, NSAID
̵ SSRI-preparat
̵ Naturläkemedel

• Sekundär hemostas, fibrinuppbyggnad
̵ Waran
̵ NOAK – Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana



Inför behandlingen
• Måste vi behandla just nu?

̵ Propp senaste 3 månaderna
̵ Hjärtinfarkt senaste 12 månaderna
̵ Ortopedisk kirurgi senaste månaden

• Bedöm risken för blödning. Vem ska behandla?
̵ ATV – blödningsproblematik på grund av medicinering med enstaka antikoagulantia. 
Depuration även vid dubbel antikoagulantia. Konsultera tdl eller läkare vid behov.
̵ Operativ enhet – blödningsproblematik på grund av medicinering med flera antikoagulantia. 
Främst extraktioner. 
̵ Specialisttandläkare – dentoalveolär kirurgi vid blödningsproblematik av annan orsak än 
medicinering



Inför behandlingen
• Bokning – inte fredag, inte sist på dagen.
• Kontrollera INR



INR
• Samma dag eller dagen innan ingreppet ska patienten kontrollera sitt värde. Blodprov tas 

oftast på vårdcentralen. Pk INR-värdet får vara högst 3,0 för att ingreppet ska utföras.

• Observera att detta alltid måste bedömas utifrån omfattning av det planerade ingreppet och 
patientens allmäntillstånd.

• Vid flera tandextraktioner eller mer omfattande operationsområde ska läkarkonsultation och 
justering av Waran övervägas.

• Rekommenderat pK INR värde bör då vara 2,0 eller lägre. Det finns patienter som använder 
en utrustning, CoaguCheck, och kontrollerar sitt INR-värde själva.



Under behandlingen
• Prova att depurera i litet område.
• Bedövning utan adrenalin som kan maskera blödning.
• Om blödning

̵ Kompression
̵ Tranexamsyra (fibrinolyshämning)
̵ Kollagen: Lyostypt, TissuFleeceE, TachoSil
̵ Cellulosa: Surgicel, Fibrillar
̵ Gelatinbas: Spongostan



Tranexamsyra
• Iordningställande och administrering av läkemedel är särskilt 

reglerat
• Cyklokapron, tranexamsyra, som är exempel på 

fibrinolyshämmande läkemedel kan bli aktuella vid 
behandling av patienter som står på antikoagulantia. 
Tandläkaren ordinerar. Tandhygienisten har sedan genom 
delegering ansvarar för iordningställandet och 
administreringen.



Tranexamsyra
• Beredningsformer - Brustablett 1 g, Oral lösning 100 mg/ml (10 %)

• Kontraindikationer - Vid lokalbehandling endast överkänslighet mot tranexamsyra

• Biverkningar - Inga vid lokalbehandling

• Interaktioner - Sannolikt inte några vid lokal behandling.

• Dosering - 1 brustablett löses i ca 10 ml vatten (ger 10% lösning). Komprimera sårområdet
1-2 minuter och spottas därefter ut. Upprepas ca 3-4 gånger dagligen i 1-3 dagar.

• Preparat – Cyklokapron brustablett. Tranexamsyra APL Oral lösning



Efter behandling
• Informera patienten, gärna muntligt och skriftligt

̵ Att det kan blöda när bedövningen släpper.
̵ Kompression, inte skölja.
̵ Undvik fysisk aktivitet.
̵ Cyklokapronsköljning.
̵ Vilken typ av smärtstillande. Paracetamol förstahandsval.
̵ Om blödning kvarstår efter 3 dagar ska patienten höra av sig till kliniken.

• Vem ska patienten kontakta?
̵ Under klinikens öppettid kontaktas i första hand kliniken
̵ Om kliniken är stängd bör patienten åka till (Folk)tandvårdens akutklinik
̵ När akuten har stängt hänvisas till KS Solna Vuxenakutmottagningen där käkkirurgisk jour 
finns. Om riklig blödning!



Postoperativ blödning från 
tandköttsficka efter depuration
1. Spola ur fickan med koksalt eller tranexamsyralösning för att få 

bort koaglet.
2. Rekommendera försiktig sköljning alternativt kompression med 

tranexamsyralösning.



Blödningsrisk är vanligt.

Blödningskomplikationer är ovanligt! 
Om vi är förberedda!

Tack



Referenser
• Regional medicinsk riktlinje Läkemedel Tandvård Antikoagulantia

(vgregion.se)

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-65/SURROGATE/Tandv%c3%a5rd%20vid%20behandling%20med%20antikoagulantia%20och%20eller%20trombocyth%c3%a4mmare.pdf


Referenser
• Tandvårdens läkemedel
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