
 روش هاي موثر پيشگيري از بارداري را بكار ببريد.-

در صورت تب، لرز، اسهال و عاليم آنفوالنزا به پزشك -
 مراجعه شود.

به هنگام مصرف اين دارو احتمال بروز خونرريرزي در     
شما بيشتر از ساير افراد مي باشد . جهت كاهش خطر   

 خونريزي توصيه هاي زير را بكار بگيريد:

از انجام فعاليت هاي خطرناك مرلرو ورزش هراي          -
 رزمي اجتناب كنيد.

جهت دفع مدفوع به خود فشار وارد نكرنريرد و برا         -
استفاده از ميوه جات، سبزيجات تازه، انجام فعرالريرت    
هاي ورزشي مجاز و مصرف ميزان كافي مرايرعرات از      

 بروز يبوست جلوگيري كنيد.

جهت تخليه بيني فشار زيادي وارد نكنيد . به جراي    -
 تيغ از ريش تراش برقي استفاده كنيد.

از مسواك نرم استفاده كنيد و با دقت و بره آرامري       -
 مسواك بزنيد.

  پابرهنه راه نرويد.-

جهت تميز كردن دندان ها از خالل دندان و اجسرام  -
 نوك تيز استفاده نكنيد.

اجتناب از انجام تزريقات دروني عضالني و در صورت -
اجبار به اين كار بهتر است از عضله دست اسرترفراده      

 كنيد.

عالئم زير نشان دهنده مسموميت با وارفراريرن مري        
باشد در صورت مشاهده هر كدام سريعاً بره پرزشرك      

 خود مراجعه كنيد:

خونريزي طوالني تر از   -خونريزي از دهان،لله يا بيني
پوست زرد ، تنگي نفس و افزايش -حد معمول از زخم

 ضربان قلب  

-مدفوع خوني، تيره يا قيري رنر    –افزايش خونريزي قاعدگي 

بنفش شدن انگشتان پا، كبودي سريع و پيدا شدن نقرا  ريرز     

سرردرد     -ادرار تيره رن  يا خوني و كم-قرمز رن  روي پوست

  سرفه خوني -يرقان-درد ناگهاني شكم و گمر -شديد

 نكته

مصرف اين دارو بايد با دقت فراوان انجام شود زيرا هر گونره مصررف     

نابجاي دارو، مي تواند به ضايعات خطرناك و جبران ناپذيري منرجرر   

شود مصرف كمتر از حد نياز دارو باعث ايجاد لخته و مصرف بيش از   

 حد آن موجب خونريزي هاي خطرناك مي شود.

 موارد منع مصرف

بارداري، هموفيلي ، جراحي اخير روي چشم يا مغز ، خونرريرزي فرعرال از         

دستگاههاي گوارشي، ادراري و تنفسي ، بيماري هاي كبدي شرديرد، قررار        

دادن آ يو دي به تازگي در رحم، خونريزي مغز و فشارخون باال كه كرنرتررل    

 نشده باشد
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 وارفارين چيست؟

وارفارين يك داروي ضد انعقادخون و ضد تشركريرو      
لخته مي باشد ، بنابراين مي تواند به با نگره داشرترن      
عروق خوني و حفظ گردش خون اعضاء حياتي بردن    

ميلي گررم   5كمك كند. قرص وارفارين به شكو هاي  
ميلي گرمي سفيد رن  مروجرود      5/5صورتي رن  و 

 مي باشد . نام ديگر آن كومادين است.

 درچه مواردي وارفارين مصرف مي شود؟

در موردي كه احتمال لخته خون در بعضري از بري       -
 نظمي هاي ضربان قلب.

پيشگيري از تشكيو لخته پس از درمان انسداد رگ   -
 هاي قلب )عروق كرونر(و سكته قلبي

پيشگيري از تشكيو لخته پس از عرمرو ترعروير         -
 دريچه هاي قلب

 عوارض دارويي وارفارين

بروز دانه هاي قرمز رن  روز پروسرت )بره       -خونريزي
-اندازه ته سنجاق( به علت خرونرريرزي از مرويررگ          

تهوع، استفراغ، بي اشتهايي، -اختالالت كبدي و يرقان
 سردرد، تب-كهير، خارش، ريزش  مو-اسهال

قبو از شروع دارو پزشك خود را در جريان مسائو زير 
 قرار دهيد:

سرابرقره     -بيماري هاي خوني)كم خوني و هموفيلي(  -
بيماري هراي عرروق خرونري          -خونريزي معده و مغز

استفاده از الكرو   -سابقه عمو جراحي اخير -)آنوريزم(  
 -ديابرت  -پركاري غده تيروئيد -و بيماري هاي كبدي

 -حاملگي و شريرردهري      -لوپوس و روماتيسم مفصلي
  در اين افراد مي بايست با دقت INRكنترل 

 بيشتري پيگيري شود. 

بريرمراري    -سابقه خونريزي از معده و روده  -سال 55سن باالي 
–هاي مغزيريال قلبي، كم خوني، ضربه و نارسرايري كرلريره          

INR 4باالتر از 

 جهت ايجاد اثرات مفيد دارو و توصيه هاي زير را بكار ببنديد.

 مصرف دارو خودسرانه كاهش يا افزايش ندهيد.-

و    INRجهت تنظيم دقيق دارو، اطالعات مربو  به آزمايرش    
مقادير مصرف وارفارين را در يك دفترچره بصرورت مرنرظرم          

 كنيد.يادداشت 

در مراجعه به پزشك، دفترچه وارفارين خود را بره هرمرراه          -
 داشته باشيد.

دارو را در ظرف در بسته و دور از نور و رطوبت نگهداري كنيد -
 و همچنين از دسترس اطفال دور نگه داريد.

درصورت فراموشي يك قرص، در اسرع وقت مصرف شود و از   -
 قرص بپرهيريد.مصرف همزمان دو 

سعي كنيد حداقو ذخيره مصرف چند روزه داري خود را بره    -
 همراه داشته باشيد )بخصوص در مسافرت(

 دارو را در ساعت مشخصي از روز مصرف كنيد.-

بهتر است وارفارين همزمان با غذا يا داروهاي ديرگرر مصررف      -
نشودتا سرعت جذب و زمان اثر آن مختو نگرردد در صرورت       

 بروز ناراحتي گوارشي مي توان همراه با غذا مصرف كرد.

در صورت فراموش كردن يك نوبت دارو ، ميزان مصررف روز    -
 بعد را دو برابر نكنيد زيرا باعث خونريزي مي شود.

مصرف غذاهاي حاوي ويتامين كا ملو سبزيجات برگ سبز ،   -
گو كلم و كاهو ، زغال اخته، چاي سبز و جگر باعث كاهش اثر 
دارو مي شود. بنابراين از كاهش يا افزايش ناگهاني مصرف ايرن   

  غذاها اجتناب كنيد.

در واقع مقادير مصرفي روزانه اين دسته از غرذاهرا   
 بايد ثابت باشد تا سطح دارو در خون ثابت بماند .

 از مصرف مشروبات الكي بپرهيزيد.-

دارو را دقيقاً طبق دستور استفاده كنيد. با كروك     
كردن يك ساعت مي توانيد از فراموش كردن دارو 

 جلوگيري كنيد.

قبو از انجرام هرر مرداخلره درمرانري مرلرو                 -
دندانپزشكي  جراحي و غريرره حرترمرًا مصررف           

 وارفارين را به پزشك خود اطالع دهيد.

كارت شناسايي مبني بر مصررف وارفراريرن را          -
 هميشه به همراه داشته باشيد.

شروع هر داروي جديد و قطع مصرف داروي قبلي 
 را حتماً به پزشك خود اطالع دهيد.

از مصرف هر داروي ديگري ملرو آسرپرريرن ،         -
ويتامين ها ، آنتي بيوتيك ها، ضد تب، مسكن هرا  

بدون مشورت با پرزشرك    3، مكمو ها مانند امگا 
 خودداري كنيد.

روز بعد از قطرع آن،     5در زمان مصرف دارو و تا -
روز اثرر ضرد        5از اهداي خون بپرهيزيد . زيرا تا  
 انعقادي دارو در خون وجود دارد.

اثر ضد انعقاد وارفارين تحت داروهاي ضد اسيد ، -
ضدحساسيت ، آسپرين، روغن هراي مرعردنري،         
داروهاي ضد بارداري خوراكي قرار ميگيرد مصرف 
هم زمان اين داروها بايد توسط پزشرك مرعرالر        

 توصيه گردد.

در صورت ترك سيگار به پزشك اطرالع دهريرد      -
زيرا ممكن است دوز دارو  نياز به تغييرر داشرتره      

 باشد .


