
 

 

نصف كلم از عادات رژيم غذايي فرد است، بايد هر روز همين مقدار 
قطع يا كم و زياد نكند. اين گفته كه كلم را مصرف كند و آن را 

را مصرف نكند، غلط  Kبيمار سعي كند غذاهاي حاوي ويتامين 
هستند و طبق اين  Kاست؛ چون بسياري غذاها حاوي ويتامين 

شود و اين كار عمالً غير حروم ميگفته فرد از بسياري از غذاها م
ممكن است. بنابراين بهترين كار اين است كه در رژيم غذايي خود 

 تغييرات زيادي ايجاد نكنيد.

اي از بايدها و نبايدهايي كه در صورت مصرف وارفارين، خالصه

 :بايد به آنها توجه كرد

هاي تعيين شده براي شما، جهت مراجعه به كلينيك در زمان
  رين، مراجعه نماييد و آزمايش خون را انجام دهيد.وارفا

كنيد، مطلع نماييد. پزشك خود را از تمام داروهايي كه مصرف مي
همچنين پيش از شروع، تغيير و يا قطع هر گونه دارو، مكمل و يا 

  محصوالت گياهي با پزشك خود مشورت نماييد.
گهاني عادات غذايي و فعاليتي خود را حفظ نماييد. تغييرات نا

  اثر بگذارد. INRتواند بر مي
در صورت بيمار شدن و يا بروز هر گونه عارضه جديد و يا 

  هاي شديد، به كلينيك وارفارين اطالع دهيد.خونريزي
هميشه به ميزان كافي وارفارين در منزل داشته باشيد و پيش از 

  تمام شدن آن، دوباره نسخه را از داروخانه تهيه نماييد.
ايد و يا تصميم به باردار شدن داريد، سريعا به شده اگر باردار

  پزشك خود اطالع دهيد. خودسرانه داروي خود را قطع نكنيد.
در صورت انجام اعمال جراحي و يا دندانپزشكي، دندانپزشك و يا 

  جراح خود را از مصرف وارفارين مطلع نماييد.
 زان كافياگر قصد سفر داريد، حتما مطمئن شويد كه وارفارين به مي

  براي آن مدت به همراه داريد.
كارت هويت پزشكي، مبني بر مصرف داروي ضد انعقاد، به همراه 

  داشته باشيد.
در صورت مراجعه به هر پزشك ديگري، حتما پزشك را از مصرف 

  وارفارين مطلع نماييد.

بدون مشورت با پزشك خود، مصرف همزمان ساير داروها با 
روي وع نكنيد. اگر همزمان با وارفارين، داوارفارين را قطع و يا شر

  كنيد، حتما به پزشك خود اطالع دهيد.ديگري مصرف مي
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  وارفارين ، يك داروي ضد انعقاد است كه كار آن پيشگيري از 
  لخته شدن خون است . گاهي به اين دارو ،(رقيق كننده

  خون )گفته مي شود و فرآيند لخته شدن خون را كند مي كند: به 
  كمك مي كند كه خون شما راحت تر عبارتي ديگر وارفارين 
  در بدن گردش كند و لخته نشود . 

  نحوه اندازه گيري وارفارين چگونه است؟
  انجامINRوPTاندازه گيري وارفارين تسط تست خوني  

ه عبارت ديگر بعد از اينكه پزشك، ميزان مناسب ب ميشود. 
 فرد، براي وي تجويز كرد با INR و PT وارفارين را با توجه به

كند و زياد فرد تغيير مي INRشروع مصرف وارفارين، 
آل در اغلب بيماراني كه وارفارين مصرف ايده INR ميزان.شودمي
است. يعني پزشك با تجويز دوز خاصي از  ٢-٣كنند در محدوده مي

  .بيمار را به اين محدوده برساند INR كندوارفارين سعي مي
  دارد؟ آيا سيگار بر اثربخشي وارفارين تأثير

شود مصرف سيگار به طور كلي باعث افزايش خطر تشكيل لخته مي
  پس بهتر است مصرف سيگار قطع شود.

 هترين زمان مصرف وارفارين چه ساعتي در روز است؟ب

در مورد مصرف وارفارين بايد دقت شود كه آن را هر روز در ساعت 
مي ها مشخص و ثابتي مصرف كنيد. بهترين زمان مصرف عصر 

مقدار مصرف دارو را خودسرانه كاهش يا  افزايش ندهيد و .باشد
ه وارفارين را با معدمقدار مصرفي خود را به ديگران توصيه نكنيد.

  خالي نيم ساعت قبل يا يك ساعت بعد از غذا مصرف كنيد.
 كنند؟چند بار در روز وارفارين را مصرف مي

ني تمام وارفارين را به صورت يك بار در روز مصرف مي كنند. يع
مقدار مشخص شده براي مصرف در هر بار را يكباره مصرف كنيد. به 

نصف   قرص + ١( ،شما  INRعنوان مثال اگر پزشك با توجه به 

قرص را در ساعت مشخصي از   قرص) را تجويز كرده بايد تمام اين
    د.يروز مصرف كن

 دانيد تواتر مصرف قرص شما چگونه است؟آيا مي 

هاي وارفارين را فقط بايد در روزهايي وجه داشته باشيد كه قرصت
  كه پزشك براي شما تعيين كرده مصرف كنيد.

   ، چه عوارضي ايجاد مي كند؟وارفارينمصرف بيش از حد نياز 

وارفارين، بيش از حد نياز باشد ممكن است فرد را  مقداراگر 
حيات ريزي و مشكالت جدي و تهديد كننده درمعرض خطر خون

  عالئم عبارتند از : قرار دهد
  ريزي كه به صورت خود به خود بند نيايد.خون 
دقيقه طول بكشد و يا  ١٠ريزي از بيني كه بيش از خون 

  هاي منظم از بينيريزيخون
  ريزي از لثهخون

  اي تيرهادرار قرمز و يا قهوه 
  مدفوع تيره

  اههاي قاعدگي در خانمهاي شديد طي دورهريزيخون
اي شديد، خوني مشاهده نشود ولي ممكن است در اثر ضربه وجه:ت

ريزي اتفاق افتاده باشد. پس بيمار بايد مراقب درون بدن خون
 هاي خود باشد.فعاليت

ريزي و يا سرگيجه و ضعف و يا مشاهده كبودي در صورت بروز خون
ريزي و يا اي و يا قطع نشدن خونبدون دليل و بدون هيچ ضربه

  هرگونه عارضه جديد بايستي به پزشك اطالع داده شود. بروز
 هاي وارفارين چگونه است؟نحوه نگهداري قرص

داري كنيد لزومي هاي وارفارين را در جاي خشك و خنك نگهقرص 
ر توان آن را در دماي اتاق، دوباشد و ميداري در يخچال نميبه نگه

داري كرد.دارو گهاز حرارت و گرما، رطوبت و نور مستقيم آفتاب ن
  زدگي محافظت شود.بايستي از يخ

  داري شود.دارو بايستي دور از دسترس اطفال نگه
  هاي از تاريخ مصرف گذشته را در منزل نگه داري نكنيد.قرص 

توانيد نگه اگر نصف قرص را مصرف كرديد، باقيمانده قرص را مي
  هاي بعدي مصرف كنيد.داريد و در نوبت

مصرف وارفارين را فراموش كرديد چه اقداماتي  اگر يك نوبت از
در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف  بايد انجام دهيد؟

وارفارين، به محض به ياد آوردن، وارفارين فراموش شده را مصرف 
اما توجه شود اگر نزديك مصرف نوبت بعدي وارفارين به ياد   كنيد؛

شده را مصرف وارفارين فراموش    آورديد كه فراموش كرده ايد

نكنيد و برنامه عادي مصرف وارفارين خود را به صورت منظم ادامه 

  هيچ گاه دو نوبت وارفارين را در يك نوبت مصرف نكنيد.  دهيد.
 تواند ورزش كند؟كند ميآيا فردي كه وارفارين مصرف مي

 كنند به دليل احتمالانجام ورزش در افرادي كه وارفارين مصرف مي
  اي دارد.ط ويژهريزي شرايخون

 برداري، هنرهايهاي سنگين مانند فوتبال، وزنه) از انجام ورزش ١
  رزمي، كيك بوكسينگ، پرهيز شود.

ها برخوردي با ساير افراد وجود ندارد و هايي كه در آن) ورزش ٢
سبك هستند مانعي ندارند (مانند دويدن، پياده روي، تنيس، 

هاي در هنگام ورزش از پوششبدمينتون). البته بايد دقت شود كه 
محافظتي مانند زانوبند، جوراب، كفش و كاله ايمني استفاده 

هاي روزانه سبك نيست و شود.پس نيازي به محدود كردن فعاليت
تواند يك زندگي طبيعي بيمار بايد سعي كند كه تا آنجا كه مي

  هاي سنگين خودداري كند.داشته باشد و فقط بايد از انجام فعاليت
 ريزي را كاهش داد؟توان خطر خونا چه اقداماتي ميب

ريزي كند بايد بداند كه احتمال خونبيماري كه وارفارين مصرف مي
  در او بيشتر از يك فرد معمولي است. 

ز د و ايدر هنگام كار با ابزار تيز و برنده دقت بيشتري داشته باش
  د.يدستكش محافظ، استفاده كن

 براي اصالح، از ابزارهاي برقي استفادهبه جاي استفاده از تيغ  
  د.يكن
  د.يخالل دندان استفاده نكن ازد.ياز مسواك نرم استفاده كن 
د تا بدين يهاي راحت استفاده كندر منزل از جوراب و يا كفش 

نه د ( به عبارتي با پاي برهنه در خايوسيله پاي خود را محافظت كن
  د.يباش در هنگام گرفتن ناخن مراقبو  د)يراه نرو

  د.يجوش، زگيل در روي بدن خود را دستكاري نكن
د كه رژيم غذايي سالم و متعادلي يبايد مطمئن باش رژيم غذايي:

كا  د. بعضي غذاها مانند اسفناج و يا كلم بروكلي حاوي ويتامينيدار
توانند با وارفارين تداخل ايجاد هستند و در صورت مصرف زياد مي

گونه غذاها بايد در حد متعادل و كم كنند. بنابراين مصرف اين 
  نه باشد. البته نكته مهم اين است كه اگر به عنوان مثال مصرف روزا


