Marcoumar ® 3 mg (fenprocoumon) - Sintrom® 1/4 mg
(acenocoumarol) - Marevan® 5 mg (warfarine)
(= vitamine K-antagonisten = VKA)
BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE

✔ VKA verdunnen het bloed en verkleinen het risico op het
ontstaan van nieuwe bloedklonters of lossen bestaande
bloedklonters op.
✔ De behandelduur met een VKA is afhankelijk van de indicatie.
Vraag de duur van uw behandeling altijd na bij uw arts.
Stop nooit op eigen initiatief.
✔ VKA worden 1 keer per dag ingenomen, bij voorkeur elke
dag op hetzelfde tijdstip.
✔ De dosis hangt af van de dikte van het bloed, die via een
bloedname vastgesteld wordt. De dosis kan van dag tot
dag verschillen. Het bloed moet dus regelmatig gecontroleerd worden om de juiste dosis te bepalen.
✔ Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel ingenomen
worden. Tabletten mogen geplet worden als slikken moeilijk is.

✔ Soms moet u dit geneesmiddel tijdelijk combineren met
spuitjes die ook het bloed verdunnen.
✔ Sla geen dosis over.
✔ Als u een dosis vergeet, moet u deze zo snel mogelijk nog
op de dag zelf innemen. Neem nooit een dubbele dosis.

•

•
•
•
•

ongewone blauwe plekken, neusbloedingen, bloeding van het tandvlees, snijwonden die langdurig
bloeden
bloederige fluimen of bloed braken
rode of zwarte stoelgang, bloed in de stoelgang
bloed in de urine
duizeligheid, bleekheid of zwakte

✔ Start nooit met een ander geneesmiddel zonder uw arts te
raadplegen, zelfs geen pijnstiller zonder voorschrift.
✔ Vermeld bij een bezoek aan de (huis)arts, apotheker, tandarts
of in het ziekenhuis altijd dat u een bloedverdunner neemt.
Gebaseerd op de wetenschappelijke bijsluiter
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✔ Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking van
een bloedverdunner. Het vermijden van een bloedklonter
is echter meestal veel belangrijker dan het bloedingsrisico.
Raadpleeg uw arts als u tekenen vertoont van bloedingen,
zoals:

