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1. eset

• 49é F, 75 kg
• retard carbamazepin, 44 gr, 3 óra
• RR:121/73 Hgmm, P:88/perc, spO2:91% 

Lsz:14/perc, GCS:2-1-4, AVPU-P, RASS:-4; 
infúzió, oxigén

• RR:116/84Hgmm, P:92/perc, spO2:99% 
GCS:1-1-1, AVPU-U, RASS:-5, PSS:3

• areflexia
• pH:7.32, laktát:3.4 mmol/L, Na:135.9 

mmol/L, seK:3.0 mmol/L; intubálás, 
lélegeztetés

2. eset

• 27é F, 90 kg
• ?, ?, ?
• RR:78/47 Hgmm, P:81/perc, spO2:91% 

Lsz:9/perc, GCS:1-1-1, AVPU-U, RASS:-5; 
infúzió, intubálás, lélegeztetés

• RR:76/44 Hgmm, P:67/perc, spO2:99% 
GCS:1-T-1, AVPU-U, RASS:-5, PSS:3

• szűk pupillák
• pH:7.28, NaHCO3:18.0 mmol/L, Na:160 

mmol/L

• Mit szed? Telefon otthonról …..



Klinikai megközelítés

• ABCDE
– AVPU, GCS, RASS

• T – (3)K

• PSS

• DEAS





Mofenson HC, Greensher J 1970



pupilla verejték

bélhang

testhő pulzus RR egyéb

kolinerg ↓ ↑↑ NJ ↓ →↓ fokozott szekréciók, hasmenés, tüdőödéma

opioid-analgetikus ↓↓ ↓ →↓ →↓ →↓ hipovigilitás, légzésdepresszió

szedato-hipnotikus NJ NJ →↓ NJ NJ hipovigilitás, ataxia, nisztagmus

hallucinogén NJ NJ NJ ↑ NJ zavartság, pánik, hallucinációk

hipermetabolikus NJ ↑↑ ↑↑ ↑↑ NJ hiperventiláció, konvulzió, súlyos acidózis

szerotonerg ↑ ↑↑ ↑↑ →↑ NJ tremor, reflexek ↑, klonizáció, izomrigiditás

szimpatomimetikus ↑ ↑ (↑) ↑(↑) ↑↑ nyugtalanság, tremor, konvulzió

antikolinerg ↑ ↓ (↑) ↑(↑) →↑ zavartság, delírium, szedegető kézmozgások

kolinerg: donezepil és tsai, fizosztigmin és tsai,, organofoszfát és karbamát rovarirtók, pilokarpin és tsai, egyes gombák
opioid-analgetikus: opiátok és opioidok, valproát (súlyos), KIR depresszánsok (súlyos), centrális szimpatolitikumok
szedato-hipnotikus: benzodiazepinek, barbiturátok, egyéb feszültségoldók, nyugtatók és altatók, antiepileptikumok (enyhe), 
alkoholok, GHB, antihisztaminok, szerves oldószerek
hallucinogén: LSD-szerű anyagok (triptaminok), kokain, fenciklidin (PCP), egyes amfetamin- és kathinon-származékok
hipermetabolikus: szalicilát, dinitro-fenol, fluoroamfetamin és fluorokarbonsavak
szerotonerg: SSRI (szelektív szerotonin reuptake gátlók), TCA (tri- és tetraciklusos antidepresszánsok), MAOI (monoaminooxidáz-
bénítók) gyógyszerek, szerotonerg drogok (fenetilaminok, triptaminok)
szimpatomimetikus: amfetamin és származékai (fenilalkilaminok), kathinonok, metilfenidat, efedrin, kokain, koffein/teofillin, β2-
mimetikumok, MAOI, tiroid hormon, egyes szénhidrogének
antikolinerg: I/a, ciklusos antidepresszánsok, fenotiazinok, amantadin, karbamazepin, atropin, antihisztaminok, H2-blokkolók



enyhe 1 k özepes 2 súlyos 3

emésztőrendszer hányás, hasmenés, fájdalom kifejezett/ elhúzódó hányás masszív vérzés, perforáció
irritáció, I fokú égés a szájban II-III fokú égés a szájban súlyos diszfágia
endoszkópia: eritéma, ödéma diszfágia endoszkópia: ulceratív transzmurális lézió

endoszkópia: ulceratív lézió
légzés irritáció, köhögés, enyhe diszpnoe elhúzódó köhögés, diszpnoe manifeszt légzési elégtelenség

bronhospazmus stridor MRTG: súlyos kórós tünetek
MRTG: enyhe kóros tünet MRTG: közepes tünetek

idegrendszer álmosság,ataxia, vertigo eszméletlenség-fájdalomérzet légzésdepresszió
nyugtalanság rövid apnoe, bradipnoe extrém agitáció
enyhe kolinerg tünetek agitáció, delírium GM, státusz epileptikusz, meningizmus
paresztézia konvulzió generalizált paralízis
vizuális, audiotorikus zavar elhúzódó kolinerg tünetek vakság, süketség

lokális paralízis mély kóma ( GCS kisebb mint 8)

k eringés izolált ES bradikardia/tahikardia Lown IV
enyhe hipo- hipertenzió pitvarfibrilláció I-II fokú  AV blokk aszisztólia

iszkémiás jelek AMI
hipo- ill. hipertónia III fokú AV blokk, hipertenzív krízis

metabolizmus enyhe sav-bázis zavar sav/ bázis zavar (7,15/ 7,6) pH 7,15 alatt v. 7,7 felett
enyhe elektrolit zavar K 2,5/ 6,5 K 2,5 alatt v. 7,0 felett
enyhe hipoglikémia hipoglikémia (2,5 alatt) hipoglikémia (1,5 alatt )
rövid hipertermia hosszabb hipertermia veszélyes hipo ill. hipertrmia

máj min. enzim emelkedés (2-5x) enzim emelkedés 5-50x májelégtelenség
v ese min. protein ill. hematuria masszív protein ill. hematuria anuria

renalis inszuff. creat. 200-500 creat nagyobb mint 500
v ér enyhe hemolízis hemolízis, koag. zavar masszív hemolízis, koag. zavar

10-30% metHb, HbCO 15%-ig 30-50% metHb, HbCo 15-30% metHb nagyobb mint 50%
anémia, thrombocitopénia HbCO nagyobb mint 30%
leukopénia súlyos anémia, -pénia

izomrendszer enyhe fájdalom rigiditás, faszcikuláció extrém görcsök
CPK 250-1500 rhabdomiolízis (CPK 1500-10000) kompartmant szindróma

CPK nagyobb mint 10000
bőr irritáció, I fokú égés v. II fokú égés 10%-igII fokú égés 10-50% II fokú égés nagyobb mint 50% 

lokális duzzanat, prurItusz regionális duzzanat III-IV fokú égések
enyhe fájdalom közepes fájdalom extenzív duzzanat, légúti obstrukció
maghőmérséklet 32 oC-ig maghőmérséklet 29-32 oC között maghőmérséklet 29 oC alatt

szem irritáció, lakrimáció kornea abrázió,  pontszerű fekély perforáció



Dekontamináció

Elimináció

Antidotum/specifikus 
terápia

Szupportív kezelés



GYOMOR-BÉL RENDSZER
• Clin Toxicol (Phila). 2013 Mar;51(3):140-6. doi: 10.3109/15563650.2013.770154. Epub 2013 Feb 

• the conclusion remains the same as in 2004: gastric lavage should not be performed routinely, if at all, for the treatment of 
poisoned patients. …gastric lavage should be performed only where the expertise exists 

• Clin Toxicol (Phila). 2005;43(2):61-87. doi: 10.1081/clt-200051867
• The administration of activated charcoal may be considered if a patient has ingested a potentially toxic amount of a poison 

up to one hour following ingestion. The potential for benefit after one hour cannot be excluded.

• J Toxicol Clin Toxicol. 2004;42(3):243-53. doi: 10.1081/clt-120039801
• Based on available data, the routine use of a cathartic in combination with activated charcoal is not endorsed.

• Clin Toxicol (Phila). 2013 Mar;51(3):134-9. doi: 10.3109/15563650.2013.770153. Epub 2013 Feb 
• The routine administration of ipecac at the site of ingestion or in the emergency department should definitely be avoided.

There are, however, insufficient data to support or exclude ipecac administration soon after ingestion of some specific 
poisons in rare situations.

• Clin Toxicol (Phila). 2015 Jan;53(1):5-12. doi: 10.3109/15563650.2014.989326. Epub 2014 Dec 16.
• the conclusion remains the same as in 2004: WBI should not be performed routinely 
• but can be considered for potentially toxic ingestions of sustained-release or enteric-coated drugs, drugs not adsorbed by 

activated charcoal (e.g., lithium, potassium, and iron) and for removal of illicit drugs in body “packers ”or “ stuffers. ”

• J Toxicol Clin Toxicol. 1999;37(6):731-51. doi: 10.1081/clt-100102451.
• The use of multiple-dose activated charcoal should be considered if the patient has ingested a life threatening

amount of carbamazepine, dapsone, phenobarbital, quinine, or theophylline



• J Toxicol Clin Toxicol 2000; 38(5): 465-70
• Teoretikus beteg: felnőtt ffi normál vitális paraméterekkel, 500 

mg/kg EC aszpirin 1 órája
• Telefonfelmérés: 76 poison center + 7 toxikológus (PP!)

– Ipec 4/76 (5%)  - 0/7 (0%)
– GD 38/76 (50%) - 0/7 (0%)
– AC 73/76 (97%) - 6/7 (86%)
– WBI 21/76 (28%) - 3/7 (43%)
– számos különféle megoldás!!!

• Clin Toxicol 2007; 45(3): 234-9
• Kérdőív, 14 poison center, 11 válaszolt
• Tanácsok paracetamol mérgezés esetén

– Csak szén (5 centrum), csak GD (1), szén és/vagy GD (3), szén, GD 
és/vagy ipecacuana (2 centrum)

– GD indikációja: 100-200 mg/kg (9 centrum)
– NAC indikációja: 4 órás paracetamol szint 150 mg/L (4 centrum), 200 

mg/L (6 centrum) 



J R Soc Med 1991; 84 (5): 274-6 
1. csoport. Kontroll. Gyomorban 335, vékonybélben 65 (16.6%). Átlag idő: 43.5 perc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

idő 30 30 35 35 35 35 35 35 35 40 40 45 45 45 45 50 60 60 65 70

GY 20 11 20 20 16 15 20 20 7 20 20 8 20 20 19 20 16 16 14 13

VB 0 9 0 0 4 5 0 0 13 0 0 12 0 0 1 0 4 4 6 7

2. csoport. Gyomormosás (<5 perc, 3.5-6liter). Maradt 207 pellet (51.8%), gyomorban 138, vékonybélben 69 (33.3%). Átlag idő: 33 perc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Idő 10 15 20 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 40 45 60 90

GY 11 1 12 5 15 14 8 0 12 6 9 3 4 15 3 5 0 0 2 11

VB 9 3 4 15 3 5 0 0 2 11 0 0 0 0 7 5 9 0 0 0

3. csoport. Ipecacuana. Hányás 5-20 perc múlva. Maradt 234 pellet (58.5%), gyomorban142, vékonybélben 92 (39.3%). Átlag idő: 47.2 perc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Idő 15 25 25 35 35 35 40 45 45 45 45 50 50 55 60 60 65 65 70 80

GY 1 1 1 16 0 2 12 0 8 9 11 19 3 9 7 15 13 1 7 7

VB 0 15 2 0 0 15 1 16 0 1 1 0 6 0 0 1 0 16 7 11



J Med Toxicol 2011 Sep; 7(3): 232-5
• 28é nő, ~10 gr ER venlafaxin, 1 óra; 137/82 Hgmm, 78/perc, 

18/perc, 36.8 C
• 10:1 szén; WBI nem; 5 óra múlva tremor, tachikardia, 

lorazepam
• 24 óra, JAQ éles fájdalom, 37.2 C, fvs 18.8, CT (az egész jobb 

colonfal megvastagodása + levegő + tablettamassza a 
coecumban)

• Műtét:  coecumnekrózis + 80 venlafaxin ER tbl



• Bezoár – „pad-zahr”=ellenszer

• Chandelor v Lopus 1603 – caveat emptor=let the buyer beware (79 Eng Rep 3; Cro
Jac 4)

• 1567 Ambroise Paré és a szakács (Thompson, C. J. S. (1924) Poison Mysteries in History, 
Romance and Crime J.B. Lippincott, New York, pages 61–62)

• Farmako-, lakto-, tricho-, fitobezoár

https://books.google.com/books?id=lJNDi9UF-vwC&pg=PA61


Pitiakoudis et al, BMC Gastroenterology 2003; 3:13



• Gyomorürülést lassítja:
– aszpirin
– barbiturátok
– vas
– antikolinerg szerek
– masszív szedato-hipnotikum

túladagolás
– hipotermia

• Bélmotilitást lassítja:
– opiátok
– antidepresszánsok
– fenitoin
– antikolinerg szerek
– masszív szedato-hipnotikum

túladagolás
– hipotermia

– Egyértelmű lineáris dózisfüggőség
• valproát, fenitoin, lítium; teofillin; szalicilát, paracetamol, 

kolchicin, vas, INH; fluorid

– Orvosi szén nem köti
• Fémek, fémsók; Alkoholok, aldehidek; Savak, lúgok; Fluorid



• Bezoár:
– meprobamat, barbiturátok; 

clomipramin, amitryptilin, 
venlafaxin, bupropion, quetiapin; 
karbamazepin

– kinidin, CCB (főleg retard
verapamil, nifedipin), α-blokkolók

– retard teofillin
– EC aszpirin
– vas, lítium, kálium
– antacidák
– növényi darabok, gombák
– extrém sok tbl per se
– MDAC

– GI-anatómia, GI-motilitás, 
hidráltság, oldékonyság, 
vivőanyag, burok

• Sugárfogó:
– fémek, fémtartalmúak (Li, K, Fe, 

As, Hg, Pb, fém-foszfidok)
– halogéntartalmúak
– idegentest kapszulák

– egyes EC, SR készítmények, 
fenotiazinok, ciklusos 
antidepresszánsok, 
antihisztaminok

• Sokáig egészben marad:
– valproát
– nitrátok
– nifedipin





Acta Med Okayama 2011 Sep; 24(3): 217-21  



Medicine 2015 Jan; 94(4): e463
Összes
n=167

T/É
n=73

F
n=50

Ü
n=44

F/N 28/139 9/64 8/42 11/33

Kor (év) 15-71 15-68 17-71 18-49

Eltelt idő 
(óra)

0.5-30 
(4.48)

0.5-30 
(3.72)

0.5-18 
(3.73)

1-30 
(6.56)

Bevett 
mennyiség

4-1310 
(101+-136)

8-1310 
(110+-157)

8-764 
(117+-147)

4-353 
(69+-62)

Idő 
(óra)

<1 1-2 2-4 4-6 6-12 >12

T/É 12 27 19 6 6 3

F 9 18 10 7 4 2

Ü 3 3 13 6 6 7

T/É fázis: 32 fornix, 22 fornix + test, 19 fornix + test + antrum -
>12 óra: fornix



• Ann Fr Anaesth Reanim 2014 Apr; 33(4): 240-7
• Aspiráció rizikója, antrum UH, keresztmetszeti kép
• >0.8 mL/kg és/vagy szolid darabok = „risk stomach”

• Br J Anaesth 2014 Jul; 113(1): 12-22
• 17 cikk, 533 kvalitatív, 542 kvantitatív; 267 önkéntes, 73 

várandós, 32 újszülött, 16 gyermek, 467 elektív sebészeti 
beteg, 140 endoszkópia, 80 ICU beteg; antrum 82%, test 35%, 
fundus 23%

• Gyomor UH jól használható: motilitás, ürülés, gyomorfal, 
teltség, aspiráció rizikó becslése



Karbamazepin
Ghannoum M et al. Clin Toxicol 2014; 52(10): 993-1004
Soderstrom J et al. Emerg Med J. 2006; 23(11): 869-71

Toxikokinetikai adatok

Molekulatömeg
Vd
Endogén clearence
Fehérjekötődés
- túladagolásban
Felszívódás
- túladagolásban

236 Dalton
0.8-1.4 L/Kg
25 mL/perc – 80 mL/perc
70-80%
57-82%
80-100%
késleltetett és változó

Toxikus mennyiség
Súlyos mérgezés
Átlagos letális dózis

>20 mg/kg
>50 mg/kg
>250-300 mg/kg

Toxikus szérumszint
- akut túladagolásban
- súlyos mérgezés

>20 mg/L
változó
>40 mg/L

Valproát
Ghannoum M et al. Clin Toxicol 2015; 53(5): 454-65

Toxikokientikai adatok

Molekulatömeg
Vd
Endogén clearence
Fehérjekötődés
- túladagolásban
Felszívódás
- túladagolásban

144 Dalton
0.1-0.4 L/kg
5-10 mL/perc
94%
~ 15%
68-100%
késleltetett és változó

Toxikus mennyiség

Átlagos letális dózis

>200 mg/kg

>800-1000 mg/kg

Toxikus szérumszint
- akut túladagolásban
- súlyos mérgezés

>100 mg/L
lineáris összefüggés
>850 mg/L



Karbamazepin – NaC; N-AChR, M-AChR, NMDAR, A1R, A2aR
Enyhe (PSS 1) Középsúlyos (PSS 2) Súlyos (PSS 3)

Gyomor-bél rendszer hányinger, hányás profúz hányás

Központi idegrendszer ataxia, vertigo, nisztagmus
meglassultság, tompaság
szájszárazság, tág pupillák

mioklónus, diszkinézis, konvulzió
agitáltság, zavartság, éberség csökkenése
antikolinerg toxidróm

ismételt görcs, status epileticus
kóma

Szív-érrendszer
s.t., izolált ES

markáns hipotenzió
gyakori ES
AV-blokk, QRS-QTc ↑, szárblokk, Brugada

kamrai tachikardia
kardiogén shock

Légzőrendszer légzésdepresszió centrális légzési elégtelenség
Valproát – NaC; GABA; karnitin-depléció

Enyhe (PSS 1) Középsúlyos (PSS 2) Súlyos (PSS 3)
Gyomor-bélrendszer hányinger, hányás hányás

Központi idegrendszer ataxia, szédülés, nisztagmus
meglassultság, tompaság

(konvulzió)
agitáltság, zavartság, éberség csökkenése

(ismételt görcs, status epileticus)
kóma, markáns agyödéma
tűhegy pupillák

Szív-érrendszer hipotenzió
gyakori ES, pitvari tachikardia, Pfib
AV-blokk

vazodilatációs/kardiogén shock

Légzőrendszer légzésdepresszió, bradipnoe centrális légzési elégtelenség

Egyéb Na ↑, Ca ↓, pH ↓, laktát ↑, 
(ammónia ↑), thrc ↓

Na ↑↑, Ca ↓↓, pH ↓↓, laktát ↑↑, 
(ammónia ↑), thrc ↓↓, fvs ↓↓
látóideg károsodás, pancreatitis …



• Az agyra sok gyógyszer hat. Ha …..? Tántorgás, brékelés,
rókázás, szemtekerezgés, néha szívzűr, vagy szent roham.
Ritkán „se kép, se hang.” Ha újfajta …..? Enyhébb, de lehet
hasonló. Ha …..? A hangulat hullámzik, a beteg nem, inkább
tompul, néha izgul. Esetleg tollat foszt, hadar, pirul, QRS-e
büszkén tágul. Remeghet, ránghat, vérnyomást eldobhat.
Ha …..? Bambán bámul, békésen bubukál. Ha ….. ellen
való? Elkenten hadar, zavartan teker, láncait tépi. Néha
görcsöl, szíve néha ritmust veszít, EKG-ján a pont fordul. És
ha … ? Kéklik, nem légzik, alszik, nem mászik. Szűkösen
tekint, még csak nem is legyint.

• altató-nyugtató, opioidok/valproát, antiepileptikum, hangulatjavító, 
karbamazepin, pszichózis



Karbamazepin – EXTRIP ajánlás
Ghannoum M et al. Clin Toxicol 2014; 52(10): 993-1004

• ECTR is suggested in severe carbamazepine 
poisoning (2D)

Indications
• ECTR is recommended if ANY of the following 

conditions are present:
• If multiple seizures refractory to treatment occur (1D)
• If life-threatening dysrhythmias occur (1D)

• ECTR is suggested if ANY of the following 
conditions are present:

• If prolonged coma and/or respiratory depression 
requiring mechanical ventilation is present or 
expected (2D)

• If significant toxicity persists, especially if 
carbamazepine concentrations rise or remain 
elevated, despite MDAC and support measures (2D)

• Intermittent HD is the preferred ECTR in carbamazepine 
poisoning (1D)

• MDAC should be continued during ECTR (1D)

Valproát – EXTRIP ajánlás
Ghannoum M et al. Clin Toxicol 2015; 53(5): 454-65

• ECTR is recommended in severe VPA poisoning 
(1D)

Indications
• ECTR is recommended if any of the following is 

present:
• If the [VPA] is > 1300 mg/L (9000 μmol/L) (1D)
• If shock is present (1D)
• If cerebral edema is present (1D)

• ECTR is suggested if any of the following is 
present:

• If the [VPA] is > 900 mg/L (6250 μmol/L) (2D)
• If coma or respiratory depression requiring 

mechanical ventilation is present (2D)
• If acute hyperammonemia is present (2D)
• If pH is < 7.10 (2D)

• Intermittent hemodialysis is the preferred ECTR in VPA 
poisoning (1D)



Antidotum?
Karbamazepin

Ghannoum M et al. Clin Toxicol. 2014; 52(3): 993-1004
Medscape – Carbamazepine Toxicity Treatment & Management

LifeInTheFastlane – Neil Long, Nov 3, 2020

• Hypertonic sodium bicarbonate can be used if 
evidence of sodium channel blockade is present on 
the electrocardiography.

• Administer sodium bicarbonate when the QRS 
complex is wider than 100 msec due to
carbamazepine toxicity (sodium channel
blockade).

• Ventricular dysrhythmias will require a bolus of sodium 
bicarbonate, 1 – 2 mmol/kg boluses aiming for 
resolution of the QRS to baseline or <100ms.

Valproát
The Royal Children’s Hospital Melbourne

• Antidote: Carnitine
The use of carnitine as an antidote for sodium 
valproate is not supported by strong evidence, but 
there is a reasonable biological bases for its use. It is 
inexpensive and has a low risk of harm

Consider using carnitine in patients with sodium 
valproate poisoning complicated by:

• significant metabolic acidosis
• cerebral oedema
• hyperammonaemia
• hepatotoxicity

If indicated start with 100 mg/kg IV followed by 50 
mg/kg every 8 hours until coma or acidosis resolve

https://litfl.com/sodium-bicarbonate/
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Intermittent HDF
FX Coral 60
Qb 400 mL/min
HDF filtrate 145 L

Intermittent HDF
FX Coral 60
Qb 400 mL/min
HDF filtrate 90 L

Whole bowel irrigation Whole bowel irrigation

Gastric lavage

repeated
seizures

propofol

585 mg/kg

midazolam

norepinephrin

Activated charcoal

8,24
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Days 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 14. 31-34.

Supportive therapy intub MV MV MV MV MV MV MV ex-in MV extub

Sedation midaz midaz midaz propof propof

Norepinephrine + + + + + +

DC 1x 2x 2x

Amiodarone + +

Mannit + + + + + + +

Filgrastim 480 μg 480 μg

Thrombocyta transfusion 12 U 2 U 8 U 6 U 8 U

Decontamination GD, AC WBI, AC AC

ECTR HP HD

Other CT scan MRI, EEG, 
ACE

Days 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 14. 31-34.

Serum valproate level
(mg/L)

2346 -
3188

690 -
426

268 13.2 80

Na (mmol/L) 160 153 152 156 159 156 157 152 146 145 142 141

Ca (mmol/L) 1.74 1.94

NaHCO3 (mmol/L) 18 15 20 22 24

Serum ammonia μmol/L 98

S-100 (ng/mL) 0.93 0.66

ONSD (mm) 6.8 6.7/6.6 6.4/6.3 6.3/6.2 5.2/5.4 5.4/5.4 5.1/5.0

RASS -5 -5 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -1

Arrhythmias AF, ST AF, ST AF

LVEF 40% 40% 45% 50% 54%

WBC (G/L) 9.7 21.3 3.2 (?) 13.0 12.4 5.0 1.7 2.2 6.3 14.7 17.0 22.7

HGB (gr/L) 162 165 160 156 147 141 124 121 119 125 130 109

PLT (G/L) 203 199 99 62 19 5 20 11 8 14 20 227

INR 1.41 3.29 2.0 1.87 1.70 1.37 1.34 1.33 1.36 1.20
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