Sintrommitis

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In deze folder wordt informatie gegeven over het door u gebruikte
medicijn sintrommitis. U kunt deze folder gedurende de opname
rustig doorlezen. De eerste keer dat de trombosedienst bij u
langskomt krijgt u nog extra informatie.
Sintrommitis wordt gebruikt bij het voorkomen en het behandelen van
bloedstolsels die gevormd kunnen worden bij allerlei aandoeningen, zoals
bijvoorbeeld na een hartinfarct of na bepaalde operaties. Sintrommitis zorgt
ervoor dat het bloed minder makkelijk stolt.

Dosering
De dosering van sintrommitis wordt bepaald door de trombosedienst die het
bloed onderzoekt. Meestal zijn tussen de 1-8 tabletten per dag nodig. Dit kan
dus elke keer anders zijn, afhankelijk van hoe snel het bloed stolt. In het
ziekenhuis wordt de dosering door de arts vastgesteld.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerking van sintrommitis is het optreden van
bloedingen, meestal in de vorm van blauwe plekken, neusbloedingen of
wondjes die lang doorbloeden. Soms treden er allergische reacties of
maagdarmstoornissen op.

Werking
Na het starten van sintrommitis is de werking pas na enkele dagen optimaal
(circa 2-3 dagen). Na het stoppen van sintrommitis houdt de werking nog
enkele dagen aan.

Medicijninname
De tabletten kunnen met water of een andere vloeistof worden ingenomen.
Eventueel kan de tablet worden gemalen of stukgebeten.

Combinatie met andere geneesmiddelen
Het middel kan goed worden gecombineerd met de meeste
geneesmiddelen. Daarnaast zijn er middelen die bij voorkeur niet met
sintrommitis worden gegeven. Uw arts en apotheker letten hierop.

Zwangerschap
Sintrommitis mag de eerste drie maanden van de zwangerschap en na de
36e week van de zwangerschap niet worden gegeven. Het geven van
borstvoeding kan zonder problemen plaatsvinden.

Begeleiding door trombosedienst
Iedere patiënt reageert anders op een behandeling met sintrommitis.
Daarom is voor iedereen regelmatige controle noodzakelijk. In Nederland
kennen we het unieke systeem van de trombosedienst.
De dosering wordt per patiënt aangepast en door regelmatige controle wordt
nagegaan of met de dosering inderdaad het gewenste stollingsniveau wordt
vastgehouden.
Bij de controle zal de verpleegkundige van de trombosedienst ook altijd
vragen of er zich iets bijzonders heeft voorgedaan.
Bijvoorbeeld heeft een wondje lang gebloed, waren er veel
blauwe plekken of bent u vergeten de tabletten in te nemen.
U hoeft zich geen zorgen te maken over veranderingen van de dosis en ook
niet over de grootte ervan. U heeft niet ‘erger trombose’ als u meer tabletten
moet innemen dan u aanvankelijk deed. Bij het vaststellen van het aantal
tabletten gaat het er om een bepaalde vertraagde stolling te bereiken en te
handhaven, niet meer dan dat.

Vakantie in het buitenland
Indien u naar het buitenland op vakantie wilt doet u er goed aan om eerst de
behandelend arts te raadplegen.
Kan het wel? Zijn er geen problemen vanwege hoogteverschillen, voeding of
temperatuur? Hoe is de gezondheidszorg en kunnen we op tijd hulp krijgen?
Soms kunt u tijdelijk stoppen met de sintrommitis of is er een verantwoorde
controle mogelijk in het land waar u heen wilt.
De trombosedienst beschikt over een lijst van instellingen in het buitenland
die geschikt zijn. Soms zal het verstandig zijn de vakantie uit te stellen of er
van af te zien. In ieder geval moet de trombosedienst tijdig op de hoogte zijn.
Ze kunnen dan rekening houden met de dosering in verband met veranderde
omstandigheden en een brief maken in de taal van het land waar u heengaat.
U moet ook voldoende medicijnen meenemen; deze zijn niet overal te koop
of niet in de juiste hoeveelheid

Alcoholgebruik
Alcohol heeft invloed op de stolling van ons bloed. Vermijd daarom overmatig
drankgebruik. Een beperkt gebruik van alcohol heeft geen bezwaar.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust
contact op met de afdeling cardiologie, op werkdagen van 09.00 -16.00 uur,
(0318) 43 47 12 of 43 47 13.
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