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Reguli pentru suprimarea tratamentului anticoagulant oral 

(Sintrom, Trombostop) 

in vederea interventiilor stomatologice (extractii dentare) 

 

- Se suprima Sintromul/Trombostopul cu 3 zile inainte de extractia dentara. 
- Cu o zi inainte de extractia dentara-se dozeaza INR, APTT, Timp de sangerare si de 

coagulare si hemoleucograma si numaratoare de trombocite daca pacientul urmeaza 
tratament cu antiagregante (Aspirina, Plavix). INR trebuie sa fie <1.4 pentru 
efectuarea extractiei dentare a doua zi.  

- Heparine cu greutate molecular joasa: Clexan (enoxaparine), Arixtra (Fondaparin), 
Fraxiparine se administreaza cu o zi inainte de extractie si se continua 3 zile dupa extractia 
dentara. Dozele de Clexan sunt 1 mg/kgc la 12 ore (fiole de 40 mg sau 60 mg), Arixtra 7.5 mg 
o singura fiola /zi, Fraxiparin 0.4 mlx2/zi (fiole 1ml). 

- Profilaxia cu antibiotice (ampicilina, amoxicilina) se adreseaza pacientilor cu proteze 
valvulare cardiace, afecţiuni cardiace congenitale cianogene complexe, endocardită 
infecţioasă în antecedente, conducte sistemice sau pulmonare construite chirurgical, 
afecţiuni valvulare dobândite, prolaps al valvei mitrale cu regurgitare valvulară sau 
îngroşarea severă a valvei, afecţiuni cardiace congenitale non-cianogene (cu excepţia DSA* 
tip ostium secundum), inclusiv bicuspidia valvelor aortice, cardiomiopatia hipertrofică, 

dozele de antibiotice fiind administrate astfel: 1. Pacient non-alergic la penicilină:amoxicilină 
2.0 g (la copii 50 mg/kg) p.o. cu 1 h înainte de procedura; în cazul în care medicaţia nu poate 
fi administrată oral: amoxicilină sau ampicilină 2 gr. (la copii 50 mg/kg) i.v. cu 1/2-1 h înainte 
de P; 2. Pacient alergic la penicilină:clindamicină 600 mg (la copii 20 mg/ kg) sau 
azitromicină/ claritromicină 500 mg (la copii 15 mg/ kg) cu 1 h înainte de P2gr. (cps. 500 mg) 
cu 1 ora inainte de procedura  

- Tratamentul cu aspirina si/sau plavix nu se intrerupe inainte de interventia chirurgicala-
extractie dentara, dar se intrerupe inainte de o interventie chirurgicala in sfera abdominal 
sau uro-genital si se inlocuieste cu Clexan in doze 1 mg/kgc la 12 ore cu 7 zile inainte de 
interventia chirurgicala. Aspirina sau Plavixul se reia la 4-5 zile dupa interventia chirurgicala 
dupa suprimarea tuburilor de dren.  

- Clexanul se intrerupe cu 12 ore inainte de interventie si se reia la 12 ore dupa interventia 
chirurgicala si se mentine pe perioada considerate de medical chirurg/anestezist. 
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