
عوارض ناخواواهادار یار  ا  

 ر وار کسخبخن

 

در صورت مشاهده ی هرگونه عالئم خونریزی) استفراغ خونی، 

وجود خون در ادرار، مدفوع یا خلط، خونریزی لثه، خونریززی 

غیرطبیعی واژینال، کبودی و کوفتگی بی دلیل و...( حتما بزه 

 پزشک مراجعه نمایید.

چنانچه احساس تهوع، سوء هاضمه و درد معده نزمزودیزد ا  

مصرف غذاهای پرچرب و پر ادویه خودداری نمایید و حزتزمزا 

 دارو را پس ا  غذا مصرف کنید.

در صورت احساس سرگیجه، خستگی یا ا  حزال رفزتزا، ا  

رانندگی و کار با ابزاری که نیا  به تمرکزز دارنزد خزودداری 

 نمایید.

آ مایشات خون دوره ای که برای شما تجویز می گردد، جهت 

 بررسی تغییرات فاکتورهای انعقادی خون در روند 

درمان ال م است. درصورت مشاهده ی تغییرات غیر طبیعی در 

ایا ا مایشات، افزایش درجه حرارت بدن )تب(، ورم 

ناحیه ی پا یا مچ، برو  لکه های قرمز پوستی و 

 خارش، حتما با پزشک خود صحبت نمایید.

حتما  در صورت تجربه  هر گونه خونریزی بدون علت مشخص,

به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید و درمزانزگزر 

 خود را در جریان مصرف ایا دارو قرار دهید.

 

توجه : قرص زالربان اعتیاد آور نیست اما قطع ناگهانی  آن 

میتواند مشکالت  مانند خطر ایجاد لخته خون، خونریزی 

 و یا حت  مرگ را فزایش دهد

 

 

جراحی برونر سودارث قلب  -منبع :درسنامه پرستاری داخلی

و عروق ترجمه مالحت نیک روان و... ناشر : جااما اه 

 3131تهران  -3131—نگر

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکترحشمت

یار ی زالربخن
 )ر وار کسخبخن(

 کمیدر آموزش هالمت

 99هخل 

 راهنمخی آموزش بر بیمخر



یزک داروی جزایزگززیزا   ریواروکسابانیا  زالربخن

مناسب برای وارفاریا است. افرادی که دچارگرفتگی عروق 

شده اند چه در فا  حزاد (    DVTیا لخته ورید عمقی پا )پا 

برای درمان و چه طوالنی مدت برای جلوگیری ا  لزخزتزه 

شدن مجدد، به راحتی تزحزت کزنزتزرل و درمزان بزا 

 INRریواروکسابان قرار گرفته و دیگر نیا ی هم به آ مایش 

 ندارند.

 یار ی زالربخن برای چر بیمخران  مفید اهت؟

در بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزی افراد مبتزال بزه 

 لخته وریدهای عمقی آمبولی ریوی.

  

میلی گرمی در با ار 51،51،01 الربان به صورت قرصهای 

 یافت می شود.

 

ریواروکسابان در حاملگی وشیردهی قابل استفاده نیست. 

در بیمارانی که نارسایی شدیدکلیه دارند نیز مصرف ایزا 

 دارو توصیه نمی شود.

تفاوت عملکرد ریواروکسابان با وارفاریا موجب می شزود 

که مصرف ایا دارو نیا  به آ مایشات خونی منظم نداشته 

  باشد و ا  ایا جهت به وارفاریا برتری یافته است.

  نحوه صحیح مصرف ر وار کسخبخن؟

ریواروکسابان را دقیقا طبق تجویز پزشک,به صورت منظم 

در رو  مصرف نمایید.به طور معمول مصرف یک قرص در 

 رو  در موارد پیشگیری ا  تشکیل لخته تجویز می گردد.

میلی گزرم یزا  51در صورتی که مقدار مصرف ریواروکسابان 

کمتر باشد، می توانید آن را همراه یا پس ا  غذا مصرف کنید 

 یرا مصرف ایا دارو همراه غذا جذب آن را ا  طریزق مزعزده 

  افزایش می دهد.

سعی کنید دارو را به صورت منظم و در  مان مشخصی ا  رو  

مصرف نمایید. ایا کار ا  فزرامزوش کزردن مصزرف دارو 

 جلوگیری می نماید.

 

 

 

 

 

چنانچه در بلعیدن قرصها مشکل دارید, می توانید قزرص را 

خرد کرده و یا در یک لیوان آب یا پوره ی سیب حل نمایید و 

 سپس میل کنید.


