
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                

 

     

 

 

 

 

 

به عبارتي اين دارو از تشكيل  .وارفارين يك داروي ضد انعقاد مي باشد

لخته در خون جلوگيري مي كند و در صورت وجود لخته در خون از بزرگتر 

اغلب بيماران وارفارين را به عنوان يك رقيق .شدن آن جلوگيري مي كند

اما بايد بدانيد كه خون واقعاً رقيقتر نمي گردد .كننده خون مي شناسند

 .ا طوالني تر مي كندبلكه وارفارين زمان لخته شدن خون ر

 درمان با وارفارين فقط با دستور پزشك انجام ميشود.

 : قبل از شروع درمان با وارفارين موارد زير را به پزشك خود اطالع دهيد

 وارفارين و يا ساير داروهاحساسيت به 

وارفارين ميتواند باعث مرگ يا نقص جنيني ) حاملگي يا تصميم به بارداري

 (گردد

سابقه بيماري كبدي، مصرف الكل وميزان آن،اختالالت رواني مثل اختالل 

 حواس ، جراحي اخير،داشتن سابقه خونريزي معده يا روده و...

 ستون هاي مربوط به تاريخ،يك جدول درمان با وارفارين كه شامل -

روز ، مقدار وارفارين دريافتي در آن روز ، نتيجه آزمايش انعقادي و موارد 

مهمي كه در حين درمان با وارفارين اتفاق ميافتد مثل بيمار شدن يا 

مصرف يك داروي جديد يا تغيير عمده در رژيم غذايي در همان روز داشته 

 . باشيد

في خود حتي ويتامين ها ، مكمل ها ، داروهاي ليستي از تمام داروهاي مصر

 گياهي داشته باشيد

به .  دوز خطرناك اين دارو با دوز اثر بخش آن در بدن بسيار نزديك است

و با انجام . همين دليل وارفارين طبق دستور پزشك مصرف مي شود

 .آزمايش مخصوصي بنام زمان پروترومبين اثر آن در بدن كنترل شود

 بعد از مصرف دارو است. ساعت 18 تا12بهترين زمان انجام آزمايش 

 

ميلي گرمي از راه دهان مورد استفاده  5 رت قرص هايوارفارين به صو -

 . قرار مي گيرد

وارفارين  .اين دارو از طريق دستگاه گوارش جذب و وارد خون ميشود

بهتر است قرص وارفارين را هر روز  .را بايد يك نوبت در روز مصرف كرد

بهترين زمان براي خوردن .) در يك ساعت مشخص مصرف كنيد

قرص وارفارين را ميتوان همراه  (وز يا عصرها مي باشدوارفارين پايان ر

مقدار وارفارين مصرفي شما ممكن است  -.با غذا يا بدون آن ميل كرد

و يا بر اساس ميزان . در طي روزهاي مختلف هفته شما تغييركند

 ازمايش شما متفاوت و طبق نظر پزشك باشد.

ميشگي ساعت بعد از ساعت ه 8 اگر داروي خود را سر وقت نخورديد، تا

ساعت به  8 اما اگر پس از. دارويتان را مي توانيد مصرف كنيد

مي بايست .  خاطرآورديد، ديگر مجاز به خوردن آن وعده دارويي نيستيد

در جدول مربوط به وارفارين مقدار دارويي خود را كه مصرف نكرده ايد، 

از روز بعد طبق دستور قبلي فقط مقدار .  براي آن روز يادداشت كنيد

ولي در مراجعه بعدي خود به . اروي مربوط به همان روز را بخوريدد

ي و به هيچ وجه در زمان فراموش .پزشك اين موضوع را اطالع دهيد 

نوبت در نوبت بعد دوز ان را دو برابر نكنيد چون باعث خونريزي يك 

 ميشود.

زماني كه وارفارين مصرف ميكنيد بايد از خوردن اين داروها بدون تجويز 

 :زشك خودداري كنيدپ

و محصوالتي  (به استثناء اينكه پزشك خود تجويز كرده باشد) آسپرين

مثل )داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي  -.كه حاوي آسپرين هستند

 سايمتدين براي سوزش معده -(ايبوبروفن، ناپروكسن 

 

 53 عنوان

نکات آموزشی مراقبت از بیمارانی که 

 وارفارین دارند.

 کاشانیاهلل مرکز آموزشی درمانی آیت

 واحد آموزش بیمار
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 1392بهار
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 كه  داروها و محصوالت گياهي و هچنين -مكمل هاي ويتامين اي و كا

داروهاي  و-آنتي بيوتيك ها -سير و زنجبيل هستند داراي  به خصوص

 داروهاي كاهش دهنده كلسترول خون و-آميودارونوضدتشنج 

در وضعيت سالمت من مي تواند بر درمان من با وارفارين چه تغييراتي 

 تاثيرگذار باشد؟

روز ادامه داشت به  2 در صورت بروز عالئم زير به شرط آنكه حداقل

 پزشكتان مراجعه كنيد

اسهال ، تهوع ، تب ، تغيير در اشتها، بدتر شدن عالئم نارسايي قلب ، :

 عفونت

 شم؟آيا من بايد رژيم غذايي خاصي داشته با

 .نوع رژيم غذايي شما بر ميزان اثر وارفارين در بدنتان تاثير مي گذارد -

بدون اطالع به پزشكتان نبايد تصميم به تغيير عمده در نوع رژيم غذايي 

 .يا برنامه كاهش وزن داشته باشيد

اين .  از مصرف وارفارين هم زمان با ميوه و يا سبزيجات زير پرهيز كنيد

. ا كم كرده و احتمال خونريزي را افزايش مي دهدمواد تجمع پالكتي ر

مانند آب گريپ فروت ، پياز ، سير ، فلفل قرمز ، زنجبيل و زردچوبه ، 

كاهو ، كلم ، اسفناج ، شلغم و سويا باعث كاهش اثر اين دارو دربدن مي 

 .شود

 

خونريزي هاي كوچك از بيني  –كبودي زودرس و خود به خودي بدن 

طوالني شدن يا شديدشدن   -وخونريزي از لثه بعد از مسواك كردن  –

 خونريزي در دوران قاعدگي

در زمان بروز اين عالئم نياز به مراجعه اورژانسي به بيمارستان نيست . 

فقط ازمايش خود را به موقع چك كرده تا دچار خونريزي هاي شديد 

نشويد.در صورت خونريزي شدي نگران نباشيد خونسردي خود را حفظ 

 مارستان مراجعه نماييد.و براي درمان به پزشك يا بي


