Tijdelijk stoppen met het gebruik
van acenocoumarol voor de operatie
Binnenkort wordt u geopereerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat u drie dagen voor de operatie stopt met het
innemen van de acenocoumarol. In deze folder geven wij u hier meer informatie over.
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088 -708 5225.

Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo

Contact met trombosedienst
U dient de trombosedienst op de hoogte te brengen van
uw geplande operatie, het feit dat u dient te stoppen
met uw bloedverdunner en als de operatie dag wijzigt. Zij
laten u weten wanneer u de INR moet laten controleren
en geven u advies.

OCON Almelo

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
Postadres

Postbus 546
7550 AM Hengelo
Website

www.ocon.nl

