


Pacientka
38 let, fyzicky dob e komponována, výška  
175cm.
V dob  naší epizody se lé ila antikoagula ní 
terapií, od listopadu 2007 Warfarinem 5mg 
denn  pro prevenci flebotrombozy dolních 
kon etin. Byla operována pro potíže 
s bolestivostí páte e a jako komplikace  se 
vyvinula  flebotromboza DK, udávala INR 2.
Jinak bez potíží, neku ka.



Pátek
… ichází na akutní ošet ení, pro poskytnutí 
1.pomoci.
Nález: bolestivý otok v krajin  uzdi ky horního rtu, 
suspektní cizí t leso v m kké tkáni sliznice nad m stkem 
h. . Vypadá to, že si též p ihrává drážd ní mezi lenem 

stku.
Stav  trvá  jeden den.
Terapie stavu: v LA Supracainem rozst ižení tkán , 
spíše incise a zárove  provedena frenulektomie labií 
sup., sutura, pr h klidný. Po sutu e nic nekrvácí.
ATB: Duracef 500mg. 1 balení :   1 – 0  - 1/ denn .
Pacientka pou ena.





Pond lí
Kontrola:

Sd luje…. V ned li ve er za ala rána 
krvácet…
Nález:  Mírné kapilární krvácení – zatím 
Traumacel prášek s tím, že má zjistit INR.
Odb r u obvodní léka ky.





St eda
Kontrola:

Potíže trvají dále, stále kapilární krvácení.
V pr hu úterý zjišt no INR. Je 6,5 !!
Navštívila cévního chirurga, který byl proti vysazení 
Warfarinu ale po konzultaci se stom. chir. odd lením 
v Liberci souhlasil s t ídenním vysazením antikoagula ní 
lé by.

ležité je chladit a neodstra ovat koagulum!
Nález: Koagulum pod horním rtem, kapilární krvácení 
stále trvá.
Pacientka je orientovaná, odpovídá p im en , vcelku 
trp livá i když je vid t, že stres se p ece jenom trochu 
projevuje.





Pátek
INR 2,33. Kontrola: tkán  naprosto klidné, bez krvácení. 
Cítí se dob e, bez problém .
Warfarin bere 3mg denn . Stanovení INR bude ast ji.



Záv r
ípad je raritou prací s pacientem o vysokém INR.

Došlo k soub hu n kolika nevýhodných faktor . Užívání 
Warfarinu, pouze ob asné kontroly INR, akutní 
stomatologická p íhoda.
Zajímavý byl názor cévního chirurga – nevysazovat. 
Nutná byla konzultace s pracovišt m, které má 
zkušenost s warfarizovanými pacienty – tj. stom. chir. 
Liberec. Doporu ení jsme akceptovali – stav se rychle 
stabilizoval.
V sou asné dob  je již bez Warfarinu a cítí se dob e.
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