1. Asteen sukulaisen syvän laskimotukoksen (SLT) tai keuhkoembolian (KE) vaikutus yhdistelmäehkäisyn aloittamiseen ja tukostaipumustutkimuksiin

Esim. syöpä,
kirurginen hoito,
kipsihoito, pitkä
immobilisaatio, pitkä
istumismatka

Tutki
asiakkaalta
ainoastaan
sama tekijä 4

Asiakkaalla
todetaan
tutkittu tekijä
Ehdoton
vasta-aihe 1,2

Asiakkaalla
ei todeta
tutkittua tekijää
Voi käyttää 1

Sukulaiselle ei tehty
tutkimuksia tai asiasta ei
mahdollista saada tietoa

Asiakasta ei
tarvitse tutkia5

Asiakasta ei
tarvitse tutkia5

Kyllä
Ehdoton
vasta-aihe 2

Ei

Voi käyttää 1

(idiopaattinen)

Sukulaiselle tehty
tukostaipumustutkimukset

Sukulaisella
todettu
perinnöllinen
tukostaipumus

Sukulaisen
tutkimuksissa
ei poikkeavaa

Onko muilla 1. tai 2. asteen
sukulaisilla ollut SLT tai KE?

Sukulaisella
ei altistavaa tekijää
SLT:lle tai KE:lle

Sukulaisen SLT tai KE
todettu raskauden tai
hormonivalmisteen
käytön aikana

Sukulaisella todettu
ei-hormonaalinen
altistava tekijä
SLT:lle tai KE:lle

Yleensä
tutkimuksille
ei ole ollut
indikaatiota 4

Sukulaiselle tehty
tukostaipumustutkimukset

Sukulaisella
todettu
perinnöllinen
tukostaipumus

1. asteen sukulainen on
varmasti sairastanut syvän
laskimotukoksen (SLT) tai TARKISTA SUKULAISEN
DIAGNOOSI
keuhkoembolian (KE)

Tutki
asiakkaalta
ainoastaan
sama tekijä4

Sukulaiselle ei tehty
tutkimuksia tai asiasta ei
mahdollista saada tietoa

Sukulaisen
tutkimuksissa
ei poikkeavaa
Asiakasta ei
tarvitse tutkia5

Asiakasta ei
tarvitse tutkia5

Ehdoton
vasta-aihe 2,3

Ehdoton
vasta-aihe 2

Onko muilla 1.tai 2. asteen
sukulaisilla ollut SLT tai KE?

Kyllä
Ehdoton
vasta-aihe 2

Ei

Voi käyttää 1

*

Asiakkaalla
todetaan
tutkittu tekijä
Ehdoton
vasta-aihe 1,2

Asiakkaalla
ei todeta
tutkittua tekijää
Voi käyttää 1, 3

Hormonaalisen ehkäisyn aloitukseen liittyen tukostaipumustutkimukset on tarpeen tehdä vain, jos ensimmäisen asteen sukulaisella on tunnettu
tukostaipumus. Tällöin tutkitaan ainoastaan sukulaisella todettu tekijä.

*Tukostaipumustutkimukset voidaan tehdä harkinnan mukaan raskauden suunnittelu- tai alkuvaiheessa.

*
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