
 

 وارفارین 

 1بخش  داخلی  

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

چند نکته در مورد خانم هایی که قرص وارفااریا  

 مصرف می کنند:

   در صورت تعویض دریچه حتی االمکاک ا اب رک ردار

 خوددار  کنید.

   ررا  جلوگیر  اب ر ردار  ابIUD   .استف ده نانید 

  در صورت ر ردار  ن خواسته حتم  پزشک خود را مطلع

کنید ت  درمورد ادامه درم ا ی  تعویض وارف رین تصمیم 

 گیر  کند چوا مصرف وارف رین خطرن ک است.

 تواند عوارض دیگر  نیز داشته ر شد مثک   وارف رین می

ایج د دانه ه   پوستی ، اسه ل، ایج د خکونکمکردگکی 

کوچک در نق ط مختلف ردا ، ریزش موهک  واخکتک ل 

 کبد.

 

 

 

بسیاری از داروهای ومواد خوراکی نیز با وارفاری  

 ناسازگاری دارند: 

   ره همراه وارف رین اگر آسپرین ی  آنتی ریوتیک ی  گکریک

فروت خورده شود،  اثر وارف رین تشدید می شکود و مکی 

 تواند ر عث خونریز  شدید شود.

  اگر ره همراه وارف رین است مینوفن ره مقدار بی د و مکدت

 طوالنی مصرف شود می تواند منجر ره خونریز  شود. 

   رروفن ودیالوفن ک ون پروکسن نیز می تواند ر عث افزایک

  اثر وارف رین وخونریز  شود

 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلف : 

  0011: 0بخش  داخلی 



 نکات آموزشی درمورد قرص وارفارین

ردا شم  ممان است لخته ه یی رس بد که ایکن لکخکتکه هک  

 ورد. آتواند مشا ت جد  ررا  شم  ره وجود  می

مث  می تواند ره من طق دیگر ردا مث  مغز حرککت ککنکد و 

 ساته مغز  را ره وجود آورد. 

قرص وارف رین ی  کوم دین یک دارو  ضد انعق د خوراکی اسکت 

ر شد و م نع  میلی گرمی ، موجود می  5که ره صورت قرص ه   

 شود. اب تشای  لخته در ردا می

ررا  تعیین وارف رین مصرفی نموننه کوچای اب خوا شکمک  ، 

 رود . ره ک ر می PT –INRررا  آبم یشی 

این آبم ی  رسی ر مهم است و مقدار مصرفی وارف رین شمک  را 

 کند.  مشخص می

قرص وارفاری  ممک  است به دالیل زیر برای شما تجویز 

 شود:

  .ن مرتبی ضرر ا قلب که ره فیبری سیوا معروف است 

 تعویض دریچه قلبی و ج یگزینی آا ر  دریچه مصنوعی 

 ن رس یی شدید قلبی  

  بم نی که در پ ه   شم  لخته ره وجود امده یک  احکتکمک ل

 تشای  لخته وجود دارد.

 وارفارین ونحوه عملکرد آن

این دارو توان یی ردا را ررا  س خت لخته خکوا جکدیکد ککم 

 کند. می

میزاا نی ب ره قرص وارف رین درهر فرد ودر طول درمک ا فکر  

 شود. مشخص می PT-INRکند ومقدارآا ر  آبم ی   می

پس حتم  آبم ی  رادر بم ا تعیین شده انج م دهید ت  مکقکدار 

 صحیحی اب دارو مصرف کنید.

رعایت نکات زیر به مصرف بهتر واثر بخشی بیشتر دارو 

 کمک می کند:

عصکرهک  “  سعی کنید دارو را درس عت مشخصی اب روب وترجیح 

 مصرف کنید. 

اگر یک نورت را فراموش کردید ره مکحکض یک دآور  مکقکدار 

فراموش شده را مصرف کنید ولی اگر بم ا وعده رکعکد  دارو 

دارو را دو ررارر نانید.، رلاه هم ا مقدار قبلی دارو نزدیک است 

 را مصرف کنید. 

 دارو را ر  معده خ لی مصرف کنید.

در صورت ع یمی مث  سردرد، احس س سبای سر ، استکفکرا  

خونی ،ادرار خونی، خونریز  اب لثه ، کبود  ردوا عکلکت رو  

 ردا و خونریز  رینی ره پزشک مراجعه کنید.

در صورت نی ب ره اقدام دنداا پزشای ی  عم  جراحی ره پزشک 

 خود ی دآور  کنید که قرص وارف رین مصرف می کنید.

 آیا رژیم غذایی با مصرف وارفارین تداخل دارد؟

ککنکنکد مصکرف بیک د  در ریم رانی که وارف رین مصرف مکی

ر عث ک ه  اثر دارو می شود. ره همین دلکیک    k  ویت مین

ث رت رک قکی   رسی ر مهم است که میزاا این ویت مین در رژیم

رم ند ت  کنترل میزاا دارو مشا  نب شد، یعنی ر ید اب تغییکر 

ن گه نی در میزاا دری فت من رع غذایی ح و  این ویتک مکیکن 

 جلوگیر  نمود.

 مانند :  k منابع غذایی سرشار از ویتامی 

 سبزیج ت پخته شده م نند اسفن ج 

س یر سبزیج ت پخته شده م نند خورشت قورمه سبز  یک   

 کرفس نصف فنج ا 

 یک فنج ا جعفر  خ م 

 مانند:k  منابع غذایی متوسط ویتامی 

یک فنج ا سبزیج ت خ م مث  انواع سبز  خوردا ی  یکک  

 فنج ا ک هو ی  نصف فنج ا کلم رروکلی پخته شده

 مقدار مجاز:

در روب   kمصرف یک واحد من رع غذایی سرش ر اب ویت مین  

یک فکنکجک ا انکواع  ی  نصف فنج ا سبزیج ت پخته  م نند

واحد مواد غذایی دارا  مکقکدار مکتکوسک   3و   سبز  خ م

 در روب منعی ندارد. kویت مین 
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