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Patientinformation
Waranbehandling - Cyklokapron munsköljning efter tandingrepp.
Patientinformation Du står på blodförtunnande behandling och kommer därför att få tranexamsyra
(Cyklokapron) i samband med ditt planerade tandingrepp för att minska risken förblödning. Genom
att skölja försiktigt eller bita på en kompress med Cyklokapronlösning efter tandingreppet ökar
blodets levringsförmåga lokalt i munhålan, utan att ge ökad risk för bildning av blodproppar i resten
av kroppen
Praktiskt tillvägagångssätt:





FÖRE INGREPPET
Tandläkaren skriver ut recept på Cyklokapron brustablett. Hämta ut ditt Cyklokapronrecept före
tandläkarbesöket.
Färskt INR-värde ska finnas om du behandlas med warfarin (Waran) och prov tas dagen före eller
behandlingsdagens morgon. Tandläkaren meddelar AK-mottagningen där Waranbehandlingen
ordineras
EFTER INGREPPET
1 Cyklokapron brustablett löses upp i 10 ml vatten



Skölj försiktigt med lösningen och håll den kvar i munnen i ett par minuter innan den spottas ut. Det
är viktigt att lösningen behålls i munnen och inte sväljs. Upprepa vid behov 3-4 gånger per dygn i
1-3 dygn efter ingreppet enligt tandläkarens föreskrifter.



Om det finns risk att koagel sköljs bort kan du istället få en rekommendation av
din tandläkare att dränka in en kompress med lösningen och badda försiktigt.
Lägg kompressen mot det behandlade området och bit på den i 30-60 minuter.
Detta kan upprepas 3-4 gånger per dygn i 1-3 dygn efter ingreppet enligt
tandläkarens föreskrifter.



Undvik att tugga eller borsta mot det behandlade området.



Som smärtstillande preparat användes paracetamol i max 3 dagar efter
ingreppet. Vid behov av smärtstillande längre tid, kontakta tandläkaren.



Om blödning uppstår – sitt upprätt och använd kompress indränkt i
Cyklokapronlösning och bit ihop med ett stadigt tryck i minst 30 minuter.
Upprepa ett par gånger vid behov.
Om detta inte hjälper ta kontakt med din tandläkare. Då tandkliniken är stängd,
ring Sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177.
Om du har några frågor kan du kontakta din AK-mottagning eller din tandläkare
Telefon AK-mottagningen
Ljungby 0372-58 53 25
Växjö 0470-58 81 63

