:תאריך מילוי הטופס

"מרכז רפואי "העמק
' כירורגית ב:מחלקה
 דר' דורון קופלמן:מנהל מחלקה

:שעה

מרכז רפואי העמק

CLEXANE -הוראה למתן טיפול ב

Emek Medical Center
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:הניתוח
:פרטי החולה
מדבקה גדולה

RFs(risk factors) with value of 1 point
Age 41-60 years
Prior history of postoperative DVT
Family history of DVT or PE
Leg swelling, ulcers, stasis, varicose veins
MI/CHF
Stroke with paralysis
Inflammatory bowel disease
Central line
General anesthesia time >2 hours
Pregnancy, or postpartum<1 month
Obesity (BMI>30kg/m2)
Hyperviscosity syndromes
Estrogen therapy















RFs with value of 2 points

RFs with value of 3 points

 Age 61-70 years
 History of unprovoked/idiopathic

 Age over 70 years
 Prior history of PE
 thrombophilia *






DVT
Major surgery**
Malignancy
Multiple trauma
Spinal cord injury with paralysis

: גורמי סיכון.א
TOTAL
SCORE

* Thrombophilia includes Factor V Leiden, and prothrombin variant mutations; anticardiolipin antibody syndrome; antithrombin, protein C or
protein S deficiency; hyperhomocysteinemia; myeloproliferative disorders
** Major surgey : 1. All GI surgery , except laparoscopic cholecystectomy and appendectomy.
2. mastectomy
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נמוכה

Total score

)’ש24 ש’’ או12 (הקף בעיגול זמן תחילת טיפול אחרי ניתוח
SC CLEXANE 40mg מנה חד פעמית של
 בערב הניתוח19:00 עד
ניוד מהיר בלבד
’ ש24 / ’ ש12 - החל מSC CLEXANE 40 mgX1/d
 עד לניוד מלא,אחרי הניתוח
’ ש24 / ’ ש12 - החל מSC CLEXANE 40 mgX1/d
. ימים10  למשך,אחרי הניתוח

SC CLEXANE 20mg מנה חד פעמית של
 בערב הניתוח19:00 עד
’ ש24 / ’ ש12 - החל מSC CLEXANE 20 mgX1/d
 שבועות4 ל/  ימים10 ל/  ניוד מלא:אחרי הניתוח עד

בינונית

3-4

’ ש24 / ’ ש12 - החל מSC CLEXANE 40 mgX1/ d
 שבועות4  למשך,אחרי הניתוח
)intermittent pneumatic compression( IPC +

הוראה
למתן
Clexane
X - סמן ב

גבוהה

4 מעל

גבוהה מאוד

ספיקת כליות קשה-חולה עם אי
(Cr Cl<30 ml/min)

PLT<60000 , אלרגיה להפרינים, בעבר; מסתם מיטרלי מלאכותיHIT - CLEXANE * הוריות נגד למתן

. דרמטיטיס, מחלת עורקים פריפרים קשה,CHF  בצקות קשות בגפיים על רקע- IPC -* הוריות נגד לשימוש ב
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