
ٍ احتوال  آسپیشیي اثش ٍاسفاسیي  صیشا  ،خَدداسی ًواییذآسپیشیي هصشف خَد سشاًِ اص 

.سا افضایص هی دّذخًَشیضی   

هصشف ضَد صیشا تاػث آسیة خذی تِ خٌیي  هی ضَد . ٍاسفاسیي دس دٍساى تاسداسی ًثایذ    

اص لثِ ، ّش گًَِ خًَوشدگی دس تذى، خًَشیضی اص تیٌی ، تیشگی سًگ  خًَشیضیدس صَست  

.ذ ًوایی تِ پضضک هؼالح هشاخؼِ "سشیؼاتایذ  هذفَع    

فشادی کِ ا  صیشا  تاضیذهشاقة صهیي خَسدى ٍ ضشتِ تِ قسوت ّای هختلف تذى تایذ

ّستٌذ . اص قسوت ّای هختلف تذى ٍاسفاسیي هصشف هی کٌٌذ هستؼذ خًَشیضی  

پضضک هؼالح)  طثق دستَس ٍاسفاسیي الصم است تِ طَس هٌظنهقذاس  تشای کٌتشل ٍ تٌظین 

.ذدّیآصهایص خَى اًدام  آصهایص پی . تی (  

تلکِ اص هاضیي سیص تشاضی  دُکشگض استفادُ ًتشای تشطشف کشدى هَّای صایذ اص تیؾ ّش

  . ذاستفادُ  ًوایی

.ذ ٌواییاستفادُ ًاص خالل دًذاى ٍ سایش اضیا تیض دس دّاى    

ذ .یپشّیضتاص فیي کشدى ضذیذ تیٌی دُ ٍ اص هسَاک ّای ًشم استفادُ کش   

استفشاؽ خًَی  ٍ سشدسد ٍ سشگیدِ  اصل  ،دسد هف ٍ پطت ، دس صَست تشٍص دسد ضکن 

.  ذًواییتِ پضضک هؼالح هشاخؼِ  "سشیؼا  

ٍ دس    ادُفطاس د دس صَست تشیذُ ضذى ًاحیِ ای اص تذى  تِ هذت  دُ دقیقِ آى ًاحیِ

.ذًوایی تِ پضضک هشاخؼِ "صَست تٌذ ًیاهذى خًَشیضی سشیؼا  

صلِ هصشف ٍ دس صَست تِ یاد آٍسدى تالفا دُقت هصشف ٍاسفاسیي سا فشاهَش ًکشّیچ ٍ

.  ذًوایی   

ٍ ایي لختِ هی تَاًذ دس داخل سگ ّا  ُذیْا خَى دس داخل سگ ّا لختِ  ضس تؼضی اص تیواسد

ٍ هاًغ سسیذى خَى تِ تؼضی قسوت ّای تذى  گشفتِحشکت کشدُ ٍ هسیش تؼضی اص سگ ّا سا

ضذُ ٍ هطکالتی سا تشای تیواس ایداد ًوایذ. ٍاسفاسیي داسٍیی است کِ تشای خلَگیشی اص لختِ 

اس است ٍ تایذ دقیقا تِ ایي داسٍ تسیاس حس ضذى خَى تِ تؼضی اص تیواساى دادُ هی ضَد . 

تاػث خًَشیضی ٍ  ،هقذاسی کِ پضضک دستَس دادُ هصشف ضَد . هصشف تیطتش اص اًذاصُ

ایي داسٍ تایذ سٍصی یک تاس ٍ دس  تاػث لختِ ضذى خَى هی ضَد . ،هصشف کوتش اص اًذاصُ

ساػت هطخصی دس ّش سٍص هصشف ضَد.تْتش است ایي داسٍ تا هؼذُ خالی ٍ تا یک لیَاى آب 

سدُ ضَد .خَ  

اسفٌاج ، چا ی سثض ٌٌذ اص ایي ؿزا ّا هی تَاى ؿزا ّا اثش ٍاسفاسیي سا کن هی کهَاد ٍ  تؼضی

 ن تشٍکلی  ،، کل کاَّ، خؼفشیسثضی ،  کشفس ، سثضی خَسش قَسهِ سثضیدات تشگ سثض،ٍ 

 هصشف ایي. الثتِ الصم تِ تَضیح است کِ  سا ًام تشد هاست ّای پشٍتیَتیک  ، خگش، هاسچَتِ

اها هصشف   تاثیش خاصی دس اثش ٍاسفاسیي ًذاسدتِ اًذاصُ یک فٌداى   ؿزا ّا دس یک ًَتت

  سٍصاًِ ایي ؿزاّا اثش ٍاسفاسیي سا تسیاس کاّص هی دّذ .

سٍؿي افضایص هی دٌّذ اص ایي ؿزاّا هی تَاى تؼضی هَاد ٍ ؿزا ّا اثش ٍاسفاسیي سا 

، سیش، صًدثیل، گشیپ ص ٍ هاّیفشًگی . هَ، گَخِ گضًِ آفتاتگشداى ،سَیا ، پَست خیاس ،

  . فشٍت ، پیاص ٍ صسدچَتِ  ٍ اًثِ سا ًام تشد

شف هی اسیي هصذ کِ ٍاسفّش تاس کِ تِ پضضکی هشاخؼِ هی کٌیذ حتوا تِ پضضک اطالع دّی

 کٌیذ تا پضضک داسٍیی سا تِ ضوا تدَیض کٌذ کِ کوتشیي اثش سا سٍی ٍاسفاسیي داضتِ تاضذ .

اطالع دّیذ کِ ٍاسفاسیي هصشف هی کٌیذ . ًیض  ًذاًپضضک خَدتِ د "احتو  

 ّویطِ تشای هصشف دٍ ّفتِ ٍاسفاسیي رخیشُ داضتِ تاضیذ . 

ٍاسفاسیي سا دس خای خٌک ًگْذاسی ًواییذ .تِ ٌّگام هسافشت ٍاسفاسیي سا ّوشاُ خَد تثشیذ 

.اییذٍ اص قشاس دادى ٍاسفاسیي دس خای خیلی سشد یا خیلی گشم خَدداسی ًو   



 

 ٍاسفاسیي داسٍی حساسی است

 همراه با مصرف 

 وارفارین

هَاظة خَدهاى تاضین   

 

ْیِ ٍ تٌظین :ٍاحذ آهَصش دفتش پشستاس یت  

 تیواسستاى تَ ػلی سیٌا خشهذسُ

تْاس سال 
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