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هنگام مصرف وارفارین، هرگونه عالمتی  ا  وونریت   

وارج  مثل وونری   ا  لثه ها هنگام مسواک کترن،، 

کبون  وسیع بدو، ضربه، وو، نماغ، وونری   شدید 

و غیرعان  ا  بریدگ  ها، وونری   شدید و غیرعتان  

هنگام عانت ماهیانه و عالیم وونری   ناول  عبارتنتد 

ا  نرن معده یا شکم، انرار وون ، مدفوع سیاه و قیر ، 

سرفه وون ، اسیفراغ وون  یا حاو  متوان غتیای  نر 

 یک  مینه قهوه ا  به پ شک معالج وون اطالع نهید.

 

 

 

 

 توصیه های هنگام مصرف وارفارین

ت اطالع بارنار  و شیرنه  بته پ شتک معالتج 

 وون اطالع نهیم.

 

ت پیش ا  مصرف ناروها نیگر همراه وارفارین حی  ناروها  

مجا  بدو، نتسهه، وییتامین هتا و ناروهتا  گیتاه ، بتا 

پ شکیا، مشورت کنید. اگر چند رو   بت  اشتیها شتدید، 

پ شکیا، را مطلع کنید  یترا ممکتن استچ نچتار کمبتون 

شوید و نر نییجه اثر وارفارین نر بدنیا، اف ایش  kوییامین 

ت ا  ماشین ریش تراش )به جتا  تیتر ریتش تتراشا و ا  

 مسواک نرم اسیفانه کنید.

 

 

 

 
 

هرگ  به طور وونسرانه نارو را قطع و یا کم و  یان نکنید. - 

نرصورت فراموش کرن، مصرف نارو، بته مضتم میوجته 

شد، نر هما، رو  مصرف کنید. اگر فترنا میوجته شتدید، 

 نارو را نو برابر نکنید.

 ا  میوه گریپ فروت اسیفانه نکنید.

ت یک برگه شناسای  پ شتک  کته نتشا، نهنتده  

 مصرف وارفارین باشد را همراه وون ناشیه باشید.

ت ا  ور ش یا فعالیچ های  که ممکن استچ نر ن، 

 ها نسیب یابد. 

 ببینید بپرهی ید.

ت مراقب باشید نسییا، را نبرید و ا  وتال  ننتدا، 

 اسیفانه نکنید

 منبع:

حشمی ، پونه، فرهنگ  ناروها  ژنریک ایترا، ،  

7831. 
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شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکترحشمت

 قرص وارفارین

 راهنمای آموزش به بیمار

 

 

 
 

 

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 

ت وارفارین یک نارو  ضدانعقان ووراک  اسچ که جلتو  

لهیه شد، وو، را م  گیرن. بنابراین ا  مشکالت ناشت  

ا  تشکیل لهیه نر رگ ها  وون  پیشگیر  مت  کنتد. 

وارفارین لهیه را حل نم  کند بلکه ا  ب رگ شد، ن، و 

نر نییجه برو  مشکالت جد  تر جلوگیر  م  کند یک  

ا  موارن مصرف قرص وارفارین بعد ا  انجام عمل تعویم 

 نریچه م  باشد.

 

 

 

 

 وارفارین را چه زمانی و  چگونه استفاده کنیم.

وورن، وارفارین نر وقچ معین به طور  که فرامتوش ت 

 نشون  ما، ایده ن  ن، عصر و رو   یکبار م  باشد.

 

ت نارو نو ساعچ قبل یا نو ساعچ بعد ا  وتورن، غتیا 

 مصرف شون. بهیر اسچ با معده وال  مصرف شون

ت عدم مصرف الکل نر مدت  که وارفارین اسیفانه مت  

 کنید.

ت نر صورت ناشین جراح ، نرما، نندانپ شتک  و یتا 

سایر اقدامات تهاجم  مثل ننژیوگرافت  ممکتن استچ. 

پ شک معالج موقچ مصرف وارفارین را قطع کند و باید 

قبل ا  هر اقدام ، نظتر پ شتک پرستیده شتون چتو، 

 ممکن اسچ نر معرض وطر وونری   قرار بگیرید.

آیا رژیم غذایی با مصرف وارفاارین تاالا  

 دارد؟

نر  kتتداول نارن وییتامین  kوارفارین بتا وییتامین 

سب یجات سب  تتیره چتو، بروکلت ، گوشچ، لبنیات و 

اسفناج، کاهو و کلم سب  وجون نارن و ممکن اسچ اثتر 

وارفارین را نر بد، کم کند.مصرف سیر و پیتا  باعت  

 رقیق شد، وو، میشون

 


