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 قرص وارفارین
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

همزمان با مصرف قرص وارفارین طبق نظر پزشك معالج از            -و  

 .شير دادن خودداری كنيد 

 :ميشود  PT-INRمواد غذایی كه باعث افزایش 

 –شلغم    –كلم سنگ     –كلم بروكلی     –چای سبز     –جگر  

 بستنی  –الكل  –روغن سویا –سویا  –نخودفرنگی 

مواد غذایی حاوی   :  مواد غذایی زیر را كمتر استفاده كنيد          

روغن ماهی  –ماهی  –تمشك  –جعفری  –اسفناج  )ویتامين كا 

 (باقال –لوبيا  –پياز  –سبزیجات  –

 ...(گوجه فرنگی و –انواع مركبات  )سی  مواد حاوی ویتامين 

 -بروفن    -آسپرین  :  می شوند    PTداروهایی كه باعث افزایش     

سایمتدین   -داروهای ضد قند    -مفناميك اسيد   -ایندومتاسين

ایزونيازید  -هپارین  -جم فيبروزیل-كلوفيبرات -آلوپورینول -

-اریترومایسين    -كلرامفنيكل-مترونيدازول-متی مازول    -

-گلوكاگون   -دكستروتيروكسين     -دیازوكساید-دانازول   

متيل   -متوتروكسات  -مپریدین-كتوكنازول    -واكسن آنفلوانزا 

 –فنيل بوتازون    -نيفدیپين    -ناليدیكسيك اسيد      -دو پا 

 -وراپاميل    -های تيروئيدی     هورمون-استرپتوكيناز   -كنيدین 

 Eویتامين -ویتامين آ

 :می شوند  PT – INR داروهایی كه باعث كاهش 

 –سيگار    –شربت معده    –كاربامازپين  –های ضد بارداری  قرص

 –كلروبوتانول    –های ادرار آور        قرص   -ویتامين كا    

 داروهای ملين –استروژن ها  –ریفامپين  –كولستيرامين 

 zahrayemarziye@: كانال تلگرام بيمارستان *
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هنگام كار با وسایلی كه ممكن است موجب جراحت، زخم و              -61

خونریزی شوند، احتياط الزم را بعمل آورید و بخاطر داشته باشيد 

كه در صورت بریدگی، خون شما دیرتر از زمان عادی بند می               

 .آید 

همزمان با مصرف وارفارین از قرص آسپرین و بروفن استفاده       -66

در مواردی تجویز   (  مگر با تجویز و نظر پزشك معالج        )نكنيد  

 .همزمان وارفارین و آسپرین برای بيمار الزم است 

می توانيد  )از مسواك نرم استفاده كنيد تا لثه صدمه نبيند             -61

قبل از مسواك زدن مسواك خود را زیر آب گرم بگيرید تا بخوبی 

 ( .نرم شود

ماه یكبار آزمایش ادرار و مدفوع         1بصورت دوره ای هر        -69

 .بدهيد 

: از فعاليت های ورزشی همراه با خطر آسيب دیدگی مانند             -  61 

 .پرهيز كنيد  ... اسكی و  -هاكی  -فوتبال 

نكات قابل توجه برای خانم هایی كه از قرص وارفارین           

 :مصرف می كنند 

دی -یو-برای جلوگيری از بارداری تا حد امكان از آی              -الف

 .استفاده نكنيد 

قبل از مصرف قرص ضد بارداری حتما با پزشك خود                -ب  

 .مشورت كنيد 

 .در صورت عمل تعویض دریچه از بارداری خودداری كنيد  -ج 

در صورت بارداری ناخواسته حتما پزشك خود را مطلع              - د  

 .سازید تا در مورد ادامه و یا تعویض داروی شما تصميم بگيرد 

اگر با وجود حاملگی وارفارین مصرف ميكنيد ، با پزشك              -هـ

 .معالج خود مشورت نمایيد تا دستورات الزم را صادر نماید 



 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی واحد آموزش بیمار  zmh-pt-cw-0048: کد محتوای آموزشی

3 2 1 

كسانی كه قرص آهن یا فرو سولفات مصرف  می كنند نيز  : نكته 

رنگ می شود كه نشانه خونریزی            رنگ مدفوعشان سياه   

 .نيست   داخلی

 :نكته های آموزشی 

پس .  مقدار مصرف دارو بستگی به نظر پزشك شما دارد              -  6

 .خودسرانه مقدار آنرا كاهش یا افزایش ندهيد 

از آنجایيكه مقدار مصرف دارو در اشخاص مختلف ، متفاوت            -  1

 .هيچ گاه مقدار مصرفی خو درا به دیگران توصيه نكنيد . است 

( بهتر است عصرها    )دارو را هميشه در ساعت معينی از روز      - 9

 .مصرف كنيد 

 .دارو را دور از دسترس اطفال نگه دارید  - 1

دارو را در ظرف شيشه ای تيره رنگ و بدور از نور ، رطوبت و  - 5

 .گرما نگه دارید 

قرص وارفارین را با معده خالی مصرف كنيد تا بهتر جذب              -  1

 .شود 

فراموش كردن مصرف دارو را  می           درصورتی كه احتمال    -  7

دهيد حتما به یك نفر از اعضاء خانواده بسپارید تا به شما                

 .یادآوری كنند 

در صورتيكه مصرف دارو را در یك روز فراموش كردید به              -  8

اما اگر  .  محض متوجه شدن در همان روز ، دارو را مصرف كنيد             

 . برابر نكنيد  1روز بعد متوجه شدید، مقدار آنرا 

در صورت مصرف هرگونه داروی همزمان با وارفارین ،  حتی             -  3

به ليست  . )قرصهای ویتامين حتما با پزشك خود مشورت كنيد         

 ( .داروهای انتهای این مبحث توجه فرمایيد

 :INRآزمایش 

در مصرف كنندگان وارفارین بـيـن   .  باشد می 6مقدار طبيعی آن 

تا . تنظيم می شود( بستگی به علت تجویز قرص دارو )  1  – 9/5

زمانيكه بيمار در بيمارستان بستری است این آزمایش روزانـه    

یكبار انجام می شود تا دوز مناسب و مورد نياز قرص وارفـاریـن   

انجام این آزمایش یك روز پس از ترخيص، دو روز .  مشخص شود

و    هفته و در صورت كنـتـرل آن     1بعد، سپس یك هفته و بعد 

. شود یكبار انجام می   مشخص شدن مقدار قرص وارفارین، ماهی

البته در بعضی از بيماران انجام مكرر این آزمایش با نظر پزشك 

گيرد بنابراین ضروری است پس از هـر بـار          معالج صورت می

 .به اطالع پزشك معالج رسانده شود INR- PTآزمایش مقدار  

 :عوارض مصرف طوالنی مدت وارفارین

بطور منظم با انجام آزمـایـش    INR - PTدر صورتی كه ميزان

خون كنترل گردد و دوز وارفارین بر اساس آن تجویز شود هيـچ  

و    PT-INRاما در صورت عدم كنترل   .  اتفاقی نخواهد افتاد 

و نيز مصرف وارفارین ، خونریزی (  بيش از حد مجاز) افزایش آن 

 .های مختلف دیده خواهد شد 

با بروز آن باید به     ) INR- PTعالئم هشداردهنده افزایش  

 ( :پزشك خود مراجعه كنید

 -وجود مدفوع سياه رنگ       -خونریزی از لثه هنگام مسواك زدن       

خونریزی بی  –كبودی بی دليل روی پوست  -خونریزی زیر جلدی 

 -شدید و غير طبيعی در دوران قاعدگی     خونریزی -دليل از بينی 

 -یبوست شدید     -ادرار     پيدایش خون در    -درد یا تورم شكم      

درد ،    -سردرد شدید مداوم      -سر گيجه     –سرفه یا خلط خونی     

 استفراغ خونی –سفتی یا تورم مفاصل 

قرص وارفارین دارویی است كه با تاثير بـرروی بـعـضـی از           

فاكتورهای انعقادی در كبد، زمان انعقاد و لخته شدن خـون را      

های گرد صورتی و بـه   این دارو به صورت قرص.  افزایش می دهد

در شيشـه هـای     ) ميلی گرمی  61و  7/5، 5، 9، 1/5، 1، 6اشكال 

 .ميلی گرمی قابل تهيه است 5و ویال های ( ای رنگ قهوه

 :موارد استفاده 

ریوی ،  (  لخته)آمبولی پيشگيری ، درمان ترومبوز وریدی ،         

، داروی مكمل در     (  لخته درون رگ ها   )درمان ترومبو آمبولی  

درمان انسداد عروق قلب ، پيشگيری و درمان عوارض لخته            

خونی همراه با جراحی تعویض دریچه های قلبی ، كاهش               

ریسك مرگ و عود سكته قلبی ، سكته مغزی ، آمبولی بعد از              

و سكته   پيشگيری آمبولی عود كننده مغزی       ،   سكته قلبی 

 .مجدد قلبی

 :آزمایشات خون 

همانطور كه گفته شد وارفارین رقيق كننده خون است و برروی    

تاثير این  .  گذارد  یك سری از فاكتورهای انعقادی خون اثر می        

بين    و نسبت (  PT)دارو را آزمایشاتی بنام زمان پروترومبين        

 .كند تعيين می( INR)  المللی

 :PTآزمایش 

اما در بيمارانی كه از . باشد ثانيه می 61-69مقدار طبيعی آن بين 

ثـانـيـه       68  –  15كنند مقدار آن بين    این قرص استفاده می

 .یابد  افزایش می( بستگی به علت تجویز دارو )


