
 راهىماي استفادٌ از داريي ضد اوعقاد يارفاريه

 وارفارين

اين دارو يک رقيق کننده خون بوده و از تشکيل لخته در رگهاي خونی يا داخل قلب شما و يا روي دريچه هاي مصنوعی   

حمله قلبی  ت جدي ماننداللخته هاي خون می توانند در سراسر بدن شما به حرکت درآيند و سبب مشک . جلوگيري می نمايد

تنگی نفس شوند  –سکته مغزي  –

چه بيماريهايی قابل درمان يا قابل پيشگيري با وارفارين می باشند ؟    

a. پيشگيري و درمان ايجاد لخته در عروق اندام تحتانی(DVT )  

b. (لخته هاي خون در سرخرگهاي ريه)درمان آمبولی ريه 

c.  پس از سکته قلبی

d.  پس از قرار دادن دريچه مصنوعی قلب

e.  پيشگيري و درمان بعضی سکته هاي مغزي

f. (سيون دهليزيالفلوتر دهليزي ، فيبرپ)بعضی از ريتم هاي نامنظم قلب 

طريقه استفاده از وارفارين 

 . ميلی گرم است مصرف دارو زير نظر پزشک می باشد 5وارفارين را به صورت قرص خوراکی  : 

 می باشد (بعد از ظهر8تا 5عصر )بهترين زمان مصرف آن حوالی.  

  دارو را می توانيد با غذا يا بدون غذا مصرف نماييد

  ساعت نگذشته باشد بالفاصله دارويتان را  8هرگز مصرف قرص خود را فراموش نکنيد اگر از زمان دارويتان بيش از

 دمصرف کنيد در غير اين صورت مقدار داروي بعد را دو برابر نکني

  رطوبت و حرارت دور نکه داريددر دماي اتاق نگه داريد و از نور و 

 INRوPTآزمايش      

مشخص می شود اين  PTوINRميزان وارفارين مصرفی شما توسط پزشک معالج و بر اساس آزمايش خون مخصوصی به نام    

 . آزمايش ميزان رقيق شدن خون شما توسط وارفارين را نشان می دهد

 می باشد5/3تا  2/5و  3تا  2براساس بيماري که داريد  INR هدف از درمان با وارفارين رساندن عدد

فواصل انجام اين آزمايش توسط پزشک تعيين می شود در اوايل شروع دارو و هر هفته و بعد از ثابت بودن عدد آن در محدوده  

 . مورد نظر بايستی ماهيانه تکرار شود

  ساير نکات قابل توجه هنگام مصرف وارفارين

غذاهاي که باعث کاهش اثر وارفارين در  . برخی مواد غذايی می توانند ميزان اثر وارفارين در بدن شما را تغيير دهند:  رژيم غذايی 

سبزيجات حاوي برگ سبزتيره ، اسفناج ، نعناع ، جعفري ، کاهو ، کلم بروکلی ،  ( K )بدن می شوند شامل مواد غذايی حاوي ويتامين

  کيوي ، روغن دانه سويا ، چاي سبز ، جگر ، کشمشگشنيز ، شلغم ، پوست خيار ، 

  .مواد غذايی که باعث افزايش اثر وارفارين می شوند شامل زردچوبه ، پياز ، زنجبيل ، سير



نکته بسيار مهم اينست که شما تقريباً روزانه اين مواد غذايی را به همان مقدا روزهاي ديگر مصرف نمائيد تاثيري در مقدار داروي 

ياز شما نخواهد گذاشت بطور مثال چنانچه اين مواد يک هفته در مقادير زياد مصرف نمائيد و هفته ديگر مصرف نداشته باشيد مورد ن

 . نياز شما به دارو ممکن است متغيير باشد پس سعی نمائيد اين مواد غذايی را بطور متعادل و منظم مصرف نمائيد

  داروها

رانيتيدين ، ترامادول ، سايمتدين ، آمپرازول باعث افزايش وارفارين و احتمال افزايش خونريزي  داروهايی مثل آسپرين ، ايبوپروفن ،

  . می شود

کتون و داروي گياهی جيسينگ باعث کاهش اثر وارفارين می الداروهاي مولتی ويتامين قوي ، روغن کرچک، فنی توئين ، اسپرونو

 . شود

فعاليت و ورزش   

  . همراه هستند بهتر است پرهيز شود (مانند فوتبال )ا خطر افتادن و آسيب بدنی در اثر ضربه فعاليت و ورزشهايی که ب 

قابل توجه خانم هايی که وارفارين مصرف می نمايند در مورد مصرف قرص هاي وارفارين در دوران بارداري پزشک تصميم می  

  . باردار شديد بايد با پزشک خود تماس بگيريد گيرد اگر شما قصد باردار شدن داريد يا در طی درمان با وارفارين

  استفاده نکنيد IUDمکان از الجهت جلوگيري از بارداري تا حد ا

ساير نکات  

 ل دندان استفاده نکنيدالاز خ . 

 ح از ريش تراش برقی استفاده کنيد البجاي استفاده از تيغ براي اص

 داشته باشيد ر هنگام کار کردن با وسايل تيز و برنده دقت بيشتري د .  

 ع دهيدالدر صورتی که مجبور به اعمال جراحی يا دندانپزشکی باشيد به جراح و دندانپزشک و پزشک معالج خود اط .  

  از مسواک نرم استفاده نماييد

 دئم زير به پزشک مراجعه نماييالعوارض جانبی در صورت بروز هر يک از ع  

   ادرار تيره ، قرمز يا به رنگ چاي

 يري سياه يا خونی  مدفوع ق

   خونريزي از لثه يا بينی

  وجود کبودي بدون علت در پوست

   خونريزي زياد از زخم هاي کوچک

   خونريزي زياد در عادت ماهيانه

 ضعف زياد ، از دست دادن حس در اندام 

 

داروهاي ژنريک ايرران برا اقردامات پرستاري   :-منابع 

 ام ، کانابيوهند بوک آموزش به بيمار ، -           

 احد آمًزشی خًد مراقبتی بیمارستان امام خمیىی بريجرد ي


