
 وارفارين
 

 نماييم:توجه تان را به مطالب زير جلب ميبيمار عزيز ضمن آرزوي سالمتي براي شما،

شما بايد بدانيد كه قرص وارفارين صرفاً جهت بيماري شما توسط پزشك تجويز شده است. لذا از 

 مصرف نادرست يا توصيه اين قرص به افراد ديگر خودداري نماييد.

 

 نحوه عمل قرص وارفارين:

قرص وارفارين با تغيير سيستم انعقادي بدن مانع تشكيل لخته خون و افزايش رقت خون 

 گردد.مي

 

 نكات مهم در مورد قرص وارفارين:

 اجرا دقت به را پزشك توسط شده تجويز دستور پس شود خونريزي سبب تواندمي دارو اين -

 .نماييد

 
 

  .     نماييد مصرف مشابه ساعت يك در را دارو روز هر -

 .دهيد ادامه قبل دستور طبق را دارو ايد،شده بهتر كرديد احساس اگر حتي -

 .نماييد ميل غذا با را آن شود،مي معده ناراحتي باعث وارفارين قرص مصرف اگر -

 .ندهيد تغيير را خود غذايي رژيم معمولي برنامه -

 گياهي وغنهاير برخي و جگر همچنين اسفناج، كلم، گل كلم، مثل داربرگ سبزيجات مصرف در -

 .شوند وارفارين اثر كاهش باعث توانندمي غذاها اين. كنيد احتياط

                                                            

 



 بيمار عزيز در صورتي كه يك نوبت مصرف قرص وارفارين را فراموش كرديد:

 .كنيد مصرف را دارو ممكن فرصت اولين در -

 .نكنيد مصرف را شده فراموش نوبت رسيد، دارو بعدي مصرف انزم به نزديك اگر -

 .نكنيد قطع يا نداده تغيير سرخود را شده تجويز داروي مقدار -

 

 احتياطات الزم در مصرف قرص وارفارين:

 . كنيد خونريزي سادگي به است ممكن. نشويد ضربه دچار تا باشيد مراقب -

 .كنيد استفاده تراش ريش ماشين و نرم مسواك از -

       
 .است بيشتر باال به سال 56 افراد در دارو عوارض -

 .دهيد اطالع خود پزشك به فورا داريد خونريزي يا افتيدمي زياد اگر -

 .بپرهيزيد خون اهداي از -

 .خوريد مي وارفارين كه بگوييد خود پزشكان ديگر و جراح دندانپزشك، به حتما -

 .بپرهيزيد الكل مصرف از -

 به دهيد،مي شير خود كودك با يا هستيد حامله كه صورتي در -

  .دهيد اطالع خود پزشك

 دارو را از دسترس اطفال دور نگه داريد. -

 
 

 عوارض احتمالي در مصرف قرص وارفارين:

 بدن جاي هر از خونريزي -

 سردرد -



مي قند بدون آدامسهاي جويدن و حجم كم غذاهاي خوردن مورد اين در كه استفراغ يا و تهوع -

 .باشد كننده كمك تواند

 نكته مهم در حين مصرف قرص وارفارين:

 زمانهاي در و مربوطه پزشك دستور طبق( INR و PT) خون انعقادي كاركرد مرتب گيرياندازه -

 انجام آزمايشگاه يك در آزمايش هميشه كه است بهتر. است الزم خاص آزمايشگاههاي در و مشخص

 .شود

 

د به يك مركز درماني ترجيحا مركز درماني اصلي عالئمي كه بالفاصله پس از بروز آن باي

 خود مراجعه نماييد:

 شديد سرگيجه -

 ضربه به سر -

 سردرد شديد يا درد شديد پشت -

 مدفوع قيري رنگ يا خوني -

 ادرار خوني -

 خون دماغ، سرفه يا استفراغ خوني -

 كبودي يا خونريزي غيرمعمول -

 خونريزي شديد قاعدگي -

 احساس خستگي يا ضعف بسيار شديد -

 هال شديداس -

 

 و نكته آخر:

 . كنيد نگهداري رطوبت و نور از دور و اتاق دماي در را وارفارين قرص

 

 

 



  

 وارفارين
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