
  عَالًی ضذى یا ضذیذ ضذى خًَزیشی در دٍراى

 لاعذگی

در زمان بريز عالئم خفیف ویاز بٍ مراجعٍ ايرشاوسی بٍ 

خًد را چک  INRي  PTبیمارستان ویست فقط کافی است 

 .کىید ي بٍ پسشک خًد اطالع دَید 
 

 

 قرص يارفاریه را در چٍ شرایطی وگُداری کىم ؟

  ٍارفاریي را دٍر اس دستزس وَدواى حفظ وٌیذ 

  ٍ ٍارفاریي را در دهای اتاق ، دٍر اس گزها ، ًَر هستمین

در ایي ضزایظ . حزارت هزعَب ًگْذاری وٌیذ 

 ٍارفاریي فاسذ هی ضَد

 

 

َمسمان با مصرف يارفاریه بایستی مًارد زیر را در رابطٍ 

رعایت پیشگیری از سقًط ي ضربٍ ي تصادفات ي جراحات 

 : ومایید

  هیشاى رٍضٌایی هٌشلتاى در توام عَل ضثاًِ رٍس

 وافی تاضذ 

  ٍسایل ایوٌی در حوام ٍ دستطَیی  ًػة وٌیذ 

  در سغَح لیش تا احتیاط راُ تزٍیذ 

  ُدر غَرت عذم تعادل حتواً اس ٍاوز یا عػا استفاد

 وٌیذ 

 اس ووزتٌذ ایوٌی استفادُ وٌیذ 

  است در آًْا اس ٍرسش یا فعالیتْایی وِ هوىي

 . آسیة تثیٌیذ تپزّیشیذ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاًی هزوش آهَسضی در -اس هیذاى ٍلیعػزتاالتز  -سًداى: آدرس 

 (عح)حضزت ٍلیعػز

 0241 – 33770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍب سایت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرس پست الىتزًٍیه

 0241-33770757:دٍرًگار

 
 
 
 
 
 

 
 

 (عج)عصر مركس آموزشي درماني حضرت ولي
 

قرص وارفارین را چگونه 

 مصرف كنیم ؟
 

 
 

 

 

 

 
 به بیمارواحد آموزش 
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 :يارفاریه 
ایي دارٍ اس تطىیل لختِ در خَى خلَگیزی هی وٌذ ٍ در غَرت 

 .ٍخَد لختِ در خَى ضوا اس تشرگتز ضذى آى خلَگیزی هی وٌذ 

 ( :PT)زمان پريتريمبیه  آزمایش

ا دٍس اثز تخطی آى در تذى تسیار ًشدیه دٍس خغزًان ایي دارٍ ب

است تِ ّویي دلیل ٍارفاریي حتواً تایستی عثك دستَر پشضه 

 .هػزف هی ضَد 

  PT  ٍINRتا اًدام آسهایص هخػَظ تِ ًام سهاى پزٍتزٍ هثیي 

 .هیشاى اثز ٍارفاریي در تذى وٌتزل هی ضَد 

        ،  PTاى تزای ًوًَِ گیزی خَى تزای آسهایص تْتزیي سم

 .ساعت پس اس خَردى دٍس آخز دارٍ هی تاضذ  12 – 18

 

 قرص يارفاریه را چگًوٍ مصرف کىم ؟

  هیلی گزهی اس راُ  5ٍارفاریي تِ غَرت لزظ ّای

 .دّاى هَرد استفادُ لزار هی گیزد 

  ایي دارٍ اس عزیك دستگاُ گَارضی خذب ٍ ٍارد

 .ضَد خَى هی 

  هػزف لزظ ٍارفاریي فمظ تایذ تا تدَیش پشضه

 .هتخػع تاضذ 

  ٍارفاریي را تایذ یه ًَتت در رٍس هػزف ًواییذ. 

  تْتز است لزظ ٍارفاریي را ّز رٍس در یه ساعت

تْتزیي سهاى تزای خَردى )هطخع هػزف وٌیذ 

 ( .ٍارفاریي پایاى رٍس یا عػز هی تاضذ 

  ُتا غذا یا تذٍى آى لزظ ٍارفاریي را هی تَاى ّوزا

 .هیل وزد 

  همذار ٍارفاریي هػزفی ضوا هوىي است در عی

رٍسّای هختلف ّفتِ هتفاٍت تاضذ ٍ یا تز اساس 

 .ضوا تغییز وٌذ  INR  /PTهیشاى 

  ِهی تَاًیذ اس یه خعثِ دارٍیی وِ رٍسّای ّفت

 .در آى هطخع است یا یه تمَین استفادُ وٌیذ 

 ساعت  8یذ تا اگز دارٍی خَد را سز ٍلت ًخَرد

را هی تَاًیذ تعذ اس ساعت ّویطگی دارٍیتاى 

ساعت دیگز هداس تِ  8پس اس  اها ا. هػزف وٌیذ 

اس رٍس تعذ ًیش . خَردى آى ٍعذُ دارٍیی ًیستیذ 

 .فمظ همذار دارٍی هزتَط تِ ّواى رٍس را تخَریذ 

زماوی کٍ يارفاریه مصرف می کىید باید از خًردن ایه 

 :پسشک خًدداری کىید داريَا بدين تجًیس 

 (هگز تا تدَیش پشضه)آسپیزیي  .1

ایثَتزٍفي ٍ )دارٍّای ضذ التْاب غیز استزٍئیذی هثل  .2

 (ًاپزٍوسي

 سایوتذیي .3

  Eهىول ّای ٍیتاهیي  .4

 دارٍّا ٍ هحػَالت گیاّی تِ خػَظ یذ ٍ سًدثیل  .5

 ّستٌذ  Kهىول ّای ٍیتاهیي وِ حاٍی ٍیتاهیي  .6

 آًتی تیَتیىْا .7

 دارٍّای ضذ تطٌح .8

 آهیَدارٍى .9

 ستزٍل خَىدارٍّای واّص دٌّذُ ول .10

 

اسُال ، تًُع ، تب ،  :تًجٍ داشتٍ باشید در صًرت بريز

  تغییر در اشتُا ، بدتر شدن عالئم وارسایی قلب ، عفًوت

ان تريز ادامٍ داشتٍ باشد بٍ پسشک 2بٍ شرط آوکٍ حداقل 

 .مراجعٍ کىید 

 

زیر پرَیس از مصرف َمسمان يارفاریه با میًٌ ي سبسیجات 

ایه مًاد تجمع پالکتی را کم کردٌ ي احتمال . کىید 

 : خًوریسی را افسایش میدَد

آب گزیپ فزٍت ، پیاس ، سیز ، فلفل لزهش ، سًدثیل ٍ 

 سردچَتِ ، واَّ ولن ، اسفٌاج ، ضلغن ٍ سَیا 

 
 

 عًارض درمان با يارفاریه چیست ؟

 PT  ٍINRخذی تزیي عارضِ خًَزیشی هی تاضذ وِ در غَرت 

 .خیلی تاال رخ هیذّذ 

 

 : مًارد زیر است عالئم خفیف خًوریسی شامل

 وثَدی سٍدرس ٍ خَد تخَدی تذى 

 خًَزیشی ّای وَچه اس تیٌی 

 خًَزیشی اس لثِ تعذ اس هسَان وزدى 

 


