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                            GT-PA 116کد سند :

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار 

 05056451-56تلفن تماس :

 آموزش به بیمار و خانواده

سعی کنید داروی خود را همیشه از یک کاررخار اه       -1

 داروسرزی تهیه کنید.

قرص هری وارفررین دور از  ور و رطوبت  اهاهاداری     -2

 شود.

اگر پس از مصرف وارفررین، مبتال به لکه هری پوستای   -3

 شدید، پزشک خود را از آن بر خبر سرزید.

در دوران بررداری وارفررین برید بر صالحدید پازشاک    -4

 مصرف شود.

 مصرف سیهرر بر عملکرد صحیح دارو تداخل دارد.  -5

در صورت تزریق واکسن آ فوال زا اثر وارفررین را کا     -6

می کند و تر یک مره پس از تزریق واکسن خطر خو ریزی 

 وجود دارد.

بدون تجویز پزشک از آ تی اسیدهر، آ تی هیسترمین  -7

 هر و آسپرین استفرده  کنید.

حتمر وارفررین را به مقداری که پزشک بارای شامار       -8

 تجویز  موده است، مصرف  مریید.

را حتمر هر چند گره یکبرر در فواصل  PT—INRمیزان -9

 منظ   چک کنید.

 نکاتی دیگر:

   حتمر یک رژی  غذایی معمولی و متعردلی را بارای
خود در  ظر بهیرید طوری که از میزان ثربتای از    

 برخوردار برشد. Kویترمین 

        حتمر پزشک خود را  سبت به هر گاو اه داروی
دیهر و مکملهری گیرهی یر تغذیه ای که مصرف می 

  مریید، مطلع سرزید.

          حتمر در هر جریی که از خدمرت پازشاکای یار
د دا پزشکی استفرده می  مریید، مصرف وارفررین 

 خود را اطالع دهید.

  حتمر از یک کررت هشدار دهنده پزشکی در جهت
 یردآوری مصرف وارفررین استفرده  مریید.

   حتمر تمدید  سخه خود را براسرس تجویز پزشاک
 خود ا جرم دهید.

            در صورت بروز هر گو ه سربقاه ای از عاالیا
خو ریزی سریر عالئ  حتمر پزشک خود را مطالاع   

 سرزید.

  وافررین را حتمر هر روز و در سرعتی مشخص بهتر
 است عصرهر برشد و بر شک  خرلی مصرف  مریید.

    در صورتیکه یک  وبت مصرف داروی وارفررین را
فراموش  مودید، هرگز در  وبت بعدی دو بارابار     

 مصرف  نمریید.

        بدون همرهنهی بر پزشک خود، هارگاز ماقادار
 وارفررین را تغییر  دهید.

   .هرگز الکل مصرف  نمرید 

منربع :داروهری ژ ریک ایران همراه بر اقدامرت بارلایانای     
 داروهری ژ ریک دکتر رامین خدام-محمد آبهون

 

 

 وارفارین
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 PT - INRمشرهده شود     kاگر تغییری در جذب ویترمین      

شمر  یز تغییر خواهد یرفت. برید دارو به طور ثربت              

 استفرده کنید تر قرص وارفررین موثرتر برشد.

 :Kسبزیجرت سرشرر از ویترمین 
کل ، کل  بروکلی، اسفنرج، کرسنی، شغل ، خردل، کرهو،        

کل ، کل  پیچ، گل کل  )اگر چه سفید است امر از همرن             

 خر واده کل  بروکلی است(.

 لطفا به نکات زیر توجه فرمایید. 

احتمرل خو ریزی در طی مدت درمرن بر این دارو زیرد            -1

است. در صورت بروز عالی  زیر پزشک خود را مطلع            

 سرزید:

مدفوع سیره یر قرمز       -ادرار خو ی یر قهوه ای ر گ         

خلط یر بزاق خو ی      -خو ریزی از بینی یر لثه هر         -روشن  

 -سردرد شدید و مداوم       -درد یر تورم شک        -غش    -

وجود لکه هری خون مردگی روی هر          -خررش پوست   

قسمت از بدن. اگر دچرر خو ریزی ک  می برشید )مثال            

خو ریزی از بینی یر لثه هر که ظرف چند دقیقه متوقف            

 شمر چک شود. PT - INRمی گردد( برید میزان 

 

       اگر دچرر خو ریزی زیرد بودید )مثال اساتافارا

خو ی یر خون دمرغی که بند  امای آیاد( باه          

 زدیکترین اورژا س موقعیت خود مراجعه  مریید. 

 این خود عالمتی از یک مشکل جدی است.

   اگر دچرر هر گو ه ضربه شده اید )مثال تصردف یر

زمین خوردن( به  زدیکترین مارکاز درمار ای       

 مراجعه  مریید.

قبل از شروع درمرن و  یز در طی درمارن باریاد         -2

 PTهفته جهت بررسای     1  -4براسرس  ظر پزشک هر 

یک آزمریش  PT)پی تی( به آزمریشهره مراجعه  مریید.    

سرده برای بررسی زمرن ا عقرد خون اسات و مصارف       

 وارفررین براسرس آن تعیین می شود.

3-  PT  ممکن است بر مصرف رژی  پر چرب، چری سبز

افزایش ، مصرف غذاهری حروی ویترمین مثل کرسانای،   

خردل، کل  بروکلی، کل  پیچ، گل کل ، شلاغا  تارزه،      

 کرهو، اسفنرج، مرهی و جهر کرهش پیدا می کند.

 کمتری دار د: Kسبزیجرتی که ویترمین 

حبوبرت سبز،  خود فر هی، هویچ، سیب زمینی، کرفس 

 ذرت، خیرر، بردمجرن، گوجه فر هی، فلفل و کدو سبز

توصیه مر این است که رژی  غذایی خود را حتی االمکرن 

ثربت  ههدارید. یعنی هر هفته باه یاک مایازان از            

 سبزیجرت استفرده  مریید.

4-  PT    ممکن است به علت تب، سوء تغذیه، اسهرل و

 قرار گرفتن طوال ی در هوای گرم، طوال ی شود   

بهتر است جواب آزمریش و ترریخ ا جرم آزمریش را    -5

در دفترچه ای یردداشت کرده و در هر برر مراجعاه باه     

 پزشک همراه داشته برشید

 

 

. 

 وارفارین
وارفررین یک داروی رقیق کننده خون و جلاوگایاری    

کننده از خطر تشکیل لخته خون می برشاد کاه باه        

میلی گرمی وجود دارد.  5صورت قرصهری صورتی ر گ 

توجه کنید که این دارو بر توجه به  ظر پزشک و حتمار  

طبق مقداری که تعیین می شود و بر کنترل آزماریاش   

pt .پی تی( برید مصرف شود( 

در عملکرد قرص وارفارریان      Kمقدار جذب ویترمین 

ترثیر می گذارد. منربع غذایی که بیشترین میزان ایان     

ویترمین را دارا می برشند سبزیجرتی هساتاناد کاه       

برگهری سبز تیره دار د. شمر برید در مصرف سبزیجارت   

بر برگهری روشن و تیره تعردل ایجرد کنید یعنای ایان     

طور  برشد که در یک هفته از سبزیجرت سبز تیره باه    

مقدار زیرد مصرف کنید و در هفته بعدی اصال مصارف    

در رژی  غاذایای    k کنید تر زمر ی که مصرف ویترمین 

شمر ثربت برشد، وارفررین  یز همراه بر آن در حرل تعردل 

 خواهد بود.

این  وع غذاهر برای سالمت قلب مفیادا اد و دارای       

 -مقردیر  زیردی فیبر می برشند که برای عملکرد معدی 

 روده ای مفید می برشد.
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