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PREHRANA PRI ZDRAVLJENJU Z ANTIKOAGULACIJSKIMI ZDRAVILI 

 

Antikoagulacijsko zdravilo (Marevan, Sintrom, Marcumar) se jemlje enkrat na dan in sicer pozno 

popoldne ali zvečer. Držite se predpisane sheme jemanja zdravila ter dogovorjenega datuma kontrole. Če 

pozabite vzeti predpisani odmerek ali, če niste prepričani, ali ste zdravilo že zaužili, dodatnih dnevnih 

odmerkov ne jemljite. Pogostost kontrol je odvisna od območja INR-ja in njegovega odstopanja od 

ciljnega območja. Želimo si, da INR ne pade pod 2,0, saj se zveča tveganje za nastanek strdkov v žilah 

ali v srcu, in da INR ne presega 3,0, saj se takrat zveča tveganje za krvavitev. V primeru morebitnih 

zdravstvenih težav, kot so npr.: izkašljevanje in  bruhanje krvi, prisotnosti krvi v urinu ali blatu, hude 

krvavitve iz rodil, krvavitve v očesno veznico, krvavitve iz nosu, dlesni in podkožnih krvavitvah ali ob 

menstrualnih krvavitvah, ki so močnejša kot običajno, obvestite zdravstveno osebje. Prav tako je 

potrebno ob kontroli opozoriti, če se pripravljate na operacijo oz. na kakršenkoli poseg (npr. zdiranje 

zob, kolonoskopija, gastroskopija, punkcija, elektrokonverzija), je potrebno odmerek zdravila prilagoditi 

ali celo opustiti zaradi nevarnosti krvavitve. Priprava pred vsakim posegom je nujna (vsaj 5 dni prej), 

predčasni kontrolni pregled.  

 

Na nihanje INR-ja vplivata zaužita prehrana, predvsem tista, ki je bogata z vitaminom K ter alkohol. Kar 

pa ne pomeni prepoved živil, ki so vir vitamina K, le njihov vnos mora biti enakomeren v vseh letnih 

časih. Nikar ne spreminjajte prehranjevalnih navad, le tako bo vrednost INR-ja urejana in izognili se 

boste morebitnim zdravstvenim zapletom. K vitamin zmanjšuje učinek antikoagulacijskega zdravila, 

medtem ko ga C vitamin povečuje, v tem primeru vrednost INR-ja presega dovoljeno območje (INR nad 

3,0). 

 

Hrana bogata s K–vitaminom: 

Premajhen ali neenakomeren vnos zelenjave ruši ravnovesje in povzroči velika nihanja vrednosti INR-ja. 

Spodaj so našteta živila, v katerih se nahaja večja vsebnost K vitamina, kar pa ne pomeni, da teh živil ni 

dovoljeno uživati, ampak jih je potrebno uživati v zmernih in enakomernih količinah: brokoli, brstični 

ohrovt, zelje, cvetača, česen, ginko, zelena solata, špinača, repa, vodna kreša, peteršilj, meta, zeleni čaji, 

kumarice, bučke, avokado, kivi. Za lažje izbiranje živil, vam lahko pomagamo na ta način, da se večja 

količina K vitamina nahaja v zelenolistni zelenjavi in zelenem sadju.  

Poudarjamo pa, da enakomeren vnos in redno jemanje predpisanega odmerka antikoagulacijskega 

zdravila, vam bosta prinesla urejenost INR-ja ter varno in kakovostno zdravljenje. 

 

Antikoagulantna ambulanta v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice, dela ob torkih in četrtkih. 

Zdravnica Pugelj Mihaela in diplomirana medicinska sestra Katja Hrovat sta zdravstveni osebi, na kateri 

se lahko obrnete v primeru težav in vprašanj.  

Kontakt: (03) 758 17 34 (ob torkih in četrtkih med 8.00 in 14.00 ure). Za rezultate izvidov, vas prosimo, 

da pokličete med 13.00 in 13.30 uro. 

           

 

Pripravila: Katja Hrovat, dipl.med.ses. 
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