NPT beknopte checklist controle bijzonderheden
Verkorte werkwijze
1. Dagelijks openen en inloggen op de website: www.tdleiden-tropaz.nl met eigen
account en controleer de patiënten met “openstaande INR”
2. Print de werklijst uit Tropaz via Documenten met overzicht van de bewoners/cliënten
die op die dag geprikt moeten worden.
3. Bewoner / cliënt prikken op afgesproken datum, neem de werklijst mee.
4. Noteer eventuele bijzonderheden op de werklijst en de INR uitslag met je naam en
priktijd.
5. Een andere medewerker voert een 2e controle uit of de INR uit de Coaguchek
overeenkomt met de INR op de werklijst met paraaf of naam.
6. Voer INR en bijzonderheden in vanaf de werklijst in Tropaz, een andere medewerker
controleert of de juiste INR is ingevoerd, voordat deze is verzonden.
7. Is de 2e controle niet mogelijk, kijk dan of de juiste INR is ingevoerd vanuit de
Coaguchek met de INR die op de nieuwe kalender staat.
8. Print na het doseren door de Trombosedienst de kalender uit, controleer en verwerk
de gegevens.
 Staat de juiste INR op de kalender (bij geen controle andere medewerker).
 Bij geen juiste INR, neem gelijk contact op met de Trombosedienst.
 Is de dosering van “vandaag” gewijzigd.
 Staat er een verzoek voor het geven van vitK of LMWH.
 Staat er een andere vraag.

Let op!
Er is een vaste controledag afgesproken, maar het kan noodzakelijk zijn dat op een
(eerdere) andere dag de INR bepaald moet worden.

Altijd controleren bij iedere INR-bepaling:





Identificatie bewoner ( patiënt )
Medicijnen
Opname en ontslag uit ziekenhuis
Onderzoek/ingreep/operatie/intramusculaire injectie

Bij een INR-waarde van 8.0 of hoger:



INR-bepaling herhalen
Bij 2e controle INR-waarde 8.0 of hoger neem dan direct contact op met de
Trombosedienst via 071-5265704

Bij onderstaande bijzonderheden:




Bloedingen, bloeding trauma is vallen en ander letsel door buitenaf.
Trombo-embolieën, klachten van trombose/embolie
Cerebrovasculair accident (CVA), klachten van een herseninfarct (TIA)/bloeding
DIRECT INR bepalen, zie voor verdere afhandeling de NPT checklist controle
bijzonderheden en contactinformatie.
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