
 ספינלית בחולים המקבלים נוגדי קרישה/המלצות מערך הרדמה וטפול נמרץ לגבי הרדמה אפידורלית
 

Full Anticoagulation
High dose ( Clexane 1mg/kg X 
2/d or Fragmin 5000-7500 u X 
2/d)

 24ספינלי  במשך /להוציא קטטר אפידורלי/או להכניס/אין לבצע הרדמה איזורית ו
 ביצוע  שעות לאחר24חידוש מתן ניתן לבצע רק . שעות ממתן המנה האחרונה

 . ההרדמה האזורית

Low molecular 
heparin 
(Clexane, 
Fragmin)Thromboprophylaxis

Low dose ( Clexan 40 mg X 1/d 
or Fragmin 5000 u X1/d)

 שעות 12ספינלי /להוציא קטטר אפידורלי/או להכניס/אין לבצע הרדמה איזורית ו
 שעות מהכנסת הקטטר 6-8חידוש מתן ניתן לבצע לאחר . ממתן המנה האחרונה

 .ניתן לחדש מתן לאחר שעתיים מהוצאתו, ת הקטטרלגבי הוצא. האפידורלי
Full Heparinization dose
(1000 u/h I.V)

ורק אז ניתן לבצע ,  תקיןPTT למשך שש שעות ולוודא כי הHeparinיש להפסיק 
ניתן לחדש מתן לאחר . ספינלי/להוציא קטטר אפידורלי/או להכניס/הרדמה איזורית ו

 .  םשעתיי

Unfractionated 
Heparin 

Mini Dose Heparin
(5000 u X 2/d CC) 

אך רצוי , ספינלי/להוציא קטטר אפידורלי/או להכניס/אין הגבלה על הרדמה איזורית ו
הזמן האידאלי להוצאת  הקטטר האפידורלי הוא .  לחכות שעתיים ממתן מנה אחרונה

 .כשעה לפני המנה הבאה
Warfarin 
(Coumadine) 

או / ימים לפני ביצוע הרדמה איזורית ו4-6יש להפסיק מתן התרופה בין 
 . תקיניםPT וה INRספינלי ולוודא כי ה/להוציא קטטר אפידורלי/להכניס

Thienopyridine derivatives יש להפסיק מתןTICLIDIL יום ו14 למשך PLAVIX למשך שבוע לפני שניתן 
 .ספינלי/להוציא קטטר אפידורלי/או להכניס/ איזורית ולבצע הרדמה

Anti Platelet 
Medication 

GP II b / III a antagonist תרופות מסוג שלREOPROו  AGYSTAT  שעות לפני 24-48 יש להפסיק 
 .ספינלי/להוציא קטטר אפידורלי/או להכניס/הרדמה איזורית ו

NSAID ספינלי /אפידורלילהוציא קטטר /או להכניס/אין הגבלה לביצוע הרדמה איזורית ו
    MINI DOSE ASA או NSAIDלאחר נטילת 


	יש להפסיק מתן התרופה בין 4-6 ימים לפני ביצוע הרדמה איזורית ו
	יש להפסיק מתן TICLIDIL למשך 14 יום וPLAVIX למשך שבוע לפני שנ
	תרופות מסוג של REOPRO  וAGYSTAT יש להפסיק  24-48 שעות לפני ה
	אין הגבלה לביצוע הרדמה איזורית ו/או להכניס/להוציא קטטר אפידו

