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مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
 قلب تهران

 به نام خدا
 

 مركز قلب تهران خوش آمديد. PTبه درمانگاه كنترل 
پزشك داروي وارفارين (كومادين) را براي شما تجويز 

كرده است. بيماراني كه تحت درمان با داروي وارفارين 
(كومادين) هستند، بايستي با دقت و از نزديك تحت نظر 

باشند. به همين خاطر، به طور منظم نمونه خون شما 
شود. شما بايستي مراقب باشيد كارهايي انجام آزمايش مي

ندهيد كه منجر به آسيب و خونريزي شما بشود. درمانگاه 
 مركز قلب تهران داير شده است تا در اين PTكنترل 

زمينه به شما كمك كند. تا زماني كه شما از داروي 
كنيد، ما در كنار شما و وارفارين (كومادين) استفاده مي

پزشك شما هستيم تا شما را سالم و تندرست نگه داريم.  
شروع مصرف يك داروي جديد، آن هم براي مدتي 

طوالني، ممكن است شما را نگران كند. درمانگاه كنترل 
PTرا براي شما آماده كرده  مركز قلب تهران اين كتابچه 

است تا با خود به منزل ببريد و مطالعه كنيد. اين كتابچه 
كند تا در مورد داروي خود نكات به شما كمك مي

مفيدي را ياد بگيريد. اطالعات داخل اين كتابچه به شما 
كند تا بفهميد كه چرا شما بايستي داروي كمك مي
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 قلب تهران

آموزد كه وارفارين (كومادين) را مصرف كنيد و به شما مي
چگونه خودتان را تندرست نگه داريد. لطفا براي خواندن 

تمامي اطالعات داخل كتابچه وقت كافي صرف كنيد. اگر 
 مركز قلب PTپرسشي داريد، با ما در درمانگاه كنترل 

تهران مطرح نماييد.  
توانيد حتي با وجود يك بيماري كه نياز به درمان شما مي

 PTكنترل خاص دارد، تندرست بمانيد. شما و درمانگاه   
مركز قلب تهران به صورت اعضاي يك گروه با هم 

همكاري خواهيم كرد تا مطمئن شويم كه مصرف دارويي 
مانند وارفارين (كومادين) مانع از زندگي خوب و بدون 

خطر شما نخواهد شد.  
 
 
 

 است. ني ضدانعقاد شما وارفارينام دارو
 يگرمي لي م5 يها به شكل قرصراني در انيوارفار

  باشد.ي موجود ميو به رنگ صورت
 
 
 
 



[Year] 
 

واحد پيشگيری و ارتقای سالمت  3
 

مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
 قلب تهران

                                                    به ياد داشته باشيد:

 
 مركز قلب تهران افتتاح شده PTدرمانگاه كنترل  •

است تا به شما كمك كند. اگر پرسشي داريد حتما 
 مطرح نماييد.

 اطالعاتي كه در كتابچه است را بخوانيد. •
كتابچه حاوي اطالعات مربوط به وارفارين (كومادين)  •

را در جايي از منزلتان نگهداري كنيد كه به راحتي 
بتوانيد آن را پيدا كنيد.  

 
وارفارين (كومادين) چيست و چه كاري براي من 

انجام مي دهد؟ 
وارفارين (كومادين) دارويي است كه مانع از لخته شدن 

 يعني "كواگوالنتآنتي"شود. وارفارين يك خون شما مي
 و "ضد" يعني "آنتي"باشد.  مي"ضد انعقاد خون"
. گاهي اوقات اين دارو را "انعقاد" يعني "كوآگوالنت"
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مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
 قلب تهران

نامند. شربتي كه در حال رقيق كننده خون هم مي
ريختن از شيشه است را در نظر بگيريد: چسبناك و غليظ 

است و به آهستگي جريان دارد. وارفارين (كومادين) 
تر جريان داشته باشد و كند كه خون شما راحتكمك مي

لخته نشود.  
 

وارفارين(كومادين):  
 شود. مانع لخته شدن خون شما مي •

 
تر جريان كند كه خون شما راحتكمك مي •

 داشته باشد. 
به داليل پزشكي زيادي مردم از داروي وارفارين 

كنند.  (كومادين) استفاده مي
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شما اين دارو را به دليل ابتال  به  بيماري زير استفاده 
كنيد  مي

.........................................................................................................

.........................................................................................................
 .........................................................

چگونگي استفاده از وارفارين (كومادين) 

 
هايتان را طبق دستور مصرف كنيد. شما لطفا قرص

هايتان را فقط در روزهايي كه پزشك بايستي قرص
گويد   مركز قلب تهران به شما ميPTدرمانگاه كنترل 

مصرف كنيد. مقدار مورد نياز وارفارين (كومادين) در افراد 
 و PTمختلف، متفاوت است. نتيجه آزمايش خون كه 

INRشود، تعيين كننده مقدار مورد نياز دارو  ناميده مي
باشد. ممكن است مقدار دارو بر اساس نتيجه آزمايش مي
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خون، تغيير كند. حتي اگر مقدار دارو تغيير كند بايستي 
باشد مورد در همان ساعت قبلي كه معموال در عصر مي

توان وارفارين (كومادين) را همراه استفاده قرار گيرد. مي
با داروهاي ديگر استفاده كرد. هرگز نوبت مصرف دارويي 
خود را جا نيندازيد و هرگز در يك نوبت دارويي، دارو را 

به ميزان دو برابر مصرف نكنيد. اگر يك نوبت فراموش 
كرديد كه داروي خود را مصرف كنيد، به محض اين كه 

به ياد آورديد، داروي خود را بخوريد. اگر تا روز بعد 
يادتان نباشد كه داروي خود را مصرف كنيد، با پزشك و 

  مركز قلب تهران تماس بگيريد تا PTيا  درمانگاه كنترل 
دستورات الزم را دريافت نماييد. اگر در تعطيالت آخر 

هفته و يا در  تعطيالت رسمي چنين اتفاقي افتاد، نوبت 
دارويي فراموش شده را جا بيندازيد و دوباره از روز بعد، 

طبق برنامه قبلي شروع كنيد. در تقويم خود نوبت 
فراموش شده را ياد داشت كنيد.  استفاده از جعبه داروي 

كند تا داروي خود را به طور روزانه به شما كمك مي
مرتب مصرف كنيد.  
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مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
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براي انجام آزمايش خون طبق برنامه مراجعه  •

 كنيد.
 هرگز نوبت مصرف دارو را جا نيندازيد. •
هرگز در يك نوبت، دارو را به ميزان دو برابر  •

 مصرف نكنيد
داروي وارفارين (كومادين) را هر روز عصر در  •

 عصر) طبق دستور 6ساعت مشخص (مثال 
  مركز قلب تهران PTپزشك درمانگاه كنترل 

 مصرف كنيد.
توان وارفارين را همراه غذا استفاده نماييد. مي •
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آزمايش خون 

 
مقدار مصرف داروي وارفارين (كومادين) را پزشك شما 

كند. آزمايش بر اساس نتيجه آزمايش خون تعيين مي
خوني كه پزشك درخواست خواهد كرد آزمايش خون 

PT  و INRدهد كه باشد. اين آزمايش نشان مي مي
شود و به پزشك شما خون شما با چه سرعتي لخته مي

دهد كه مقدار مورد نياز دارو را براي شما تعيين امكان مي
 شما باال باشد، يعني شما در INR و  PTكند. اگر ميزان 

معرض خطر مشكالت خونريزي دهنده هستيد. اگر ميزان 
 PT  و INR شما خيلي پايين باشد، يعني شما 

درمعرض خطر تشكيل لخته در رگهايتان هستيد. پزشك  
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 را برايتان تعيين INR و  PTشما محدوده مناسب 
كند.  مي

 
 

تنظيم خون شما با وارفارين (كومادين) مانند حفظ تعادل 
با ترازو است. اگر شما زياد مصرف كنيد، شانس خونريزي 

در شما افزايش مي يابد؛ اگر به ميزان كافي از اين دارو 
استفاده نكنيد، خون شما لخته خواهد شد. نگه داشتن 

كند.  غلظت خون شما در محدوده هدف آن را متعادل مي
وقتي شما در آغاز مصرف وارفارين (كومادين) هستيد، 
ممكن است نياز به آزمايش خون مكرر باشد. به محض 

 شما در محدوده هدف قرار INR و  PTاينكه ميزان 
گرفت و مقدار مناسب دارو تعيين شد، كمتر نياز به تكرار 

آزمايش خون خواهيد داشت.   
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از آنجاييكه مقدار مورد نياز داروي شما بر اساس نتيجه 

باشد، خيلي مهم است كه در  ميINR و  PTآزمايش 
روز و ساعت تعيين شده آزمايش خون بدهيد.  

 
 من .......................................... و  PTمحدوده آزمايش 

INR   .من ......................................... است 
 

عوارض جانبي احتمالي وارفارين (كومادين) 
عوارض جانبي ناشي از وارفارين/ كومادين شايع 

باشند. بيشتر عوارض جانبي ناشي از نحوه عملكرد نمي
باشد. به منظور كاهش خطر خونريزي، سطح دارو مي

خوني وارفارين/ كومادين شما بايستي در محدوده مناسب 
 شما در محدوده INRقرار بگيرد. حتي در صورتي كه 

مناسب باشد، ممكن است خونريزي خفيف روي دهد. به 
عنوان مثال، ممكن است در زمان مسواك زدن 

هاي هايتان متوجه خونريزي خفيف لثه و يا كبوديدندان
كوچك لثه بشويد. بعضي از افراد ممكن است ريزش مو و 

هاي پوستي را تجربه كنند كه بروز آن بسيار نادر يا جوش
باشد. اگر شما متوجه نكات غير عادي در خود شديد مي

كنيد ناشي از دارويي است كه مصرف كه احساس مي
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 قلب تهران

 مركز قلب تهران يا PTكنيد، لطفا به درمانگاه كنترل مي
پزشك متخصص قلب خود مراجعه نماييد.  

 
خونريزي خفيف: 

 ممكن است برخي اوقات متوجه آن بشويد. 

 
 خونريزي از لثه در زمان مسواك زدن •
 خونريزي بيني گاه و بيگاه  •
 كبود شدن آسان •
خونريزي به دنبال بريدگي كوچكي كه در  •

 شده است.گذشته پس از چند دقيقه قطع مي
خونريزي قاعدگي كه كمي شديدتر از حالت  •

 عادي است.
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خونريزي شديد: 

 در صورتي كه هر يك از مشكالت زير را داريد به 
اورژانس بيمارستان مراجعه كنيد: 

 
 اي. ادرار قرمز، تيره، قهوه •
 مدفوع قرمز يا شبيه قير. •
 خونريزي زياد از  لثه يا بيني. •
 اي.استفراغ به رنگ قرمز روشن يا به رنگ قهوه •
 سرفه با ترشحات قرمز كمرنگ. •
 درد شديد (مثل سر درد يا درد معده). •
 كبودي ناگهاني در پوست بدون دليل. •
 خونريزي قاعدگي شديد. •
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 دقيقه خونريزي آن بند 10بريدگي كه پس از  •
 نيايد.

 افتادن شديد. •
 ضربه به سر. •

 
توانم در زمان مصرف وارفارين چگونه مي

(كومادين) از عوارض آن در امان بمانم؟ 
ايد كه شما در قسمت هاي قبلي اين كتابچه خوانده

كند. به وارفارين (كومادين) شما را مستعد خونريزي مي
همين دليل، اين مهم است كه شما اطالعاتي داشته 

باشيد تا به شما كمك كند در زمان مصرف اين دارو از 
عوارض آن در امان بمانيد.  

شما بايستي در مورد استفاده از وسايلي كه منجر به 
شود با احتياط عمل كنيد. همچنين از خونريزي مي
ها كه منجر به آسيب شما ها و ورزشبعضي فعاليت

شود پرهيز كنيد. براي مثال، اين اصال فكر خوبي مي
نيست كه در زمان مصرف وارفارين (كومادين) 

نوردي كنيد. البته اين بدان معنا نيست كه شما صخره
توانيد كارهايي كه دوست داريد را انجام بدهيد، بلكه نمي

بايستي به اين فكر باشيد كه در زمان انجام كارهاي مورد 
توانيد به بهترين شكل خودتان را از تان، چگونه ميعالقه
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ها محافظت كنيد. براي مثال، اگر شما دوست آسيب
داريد كه در حياط منزل با گياهان كار كنيد، 

هاي محكم بپوشيد. هاي ضخيم و كفشدستكش
روي براي شما هاي ورزشي مانند شنا و پيادهفعاليت

باشند. خطر و سالم ميبي
 شما بند يزي و خونردي برسانبياگر شما به خودتان آس

. به دي بالفاصله درخواست كمك كنيستي باد،ياين
 اقدامات الزم در كه ني. پس از ادي برومارستانيب
 به پزشك متخصص قلب  شما انجام شدي برامارستانيب

خود مراجعه نماييد و به او اطالع دهيد كه چه اتفاقي 
 براي شما افتاده است.

دچار  كه ممكن است شما دي مهم است بدانيليخ
 مثال، ي. براديني نبي خونچي هي ولدي باششده يزيخونر

 و به سر شما ضربه بخورد، دي بخورنيممكن است شما زم
 شما نكه،ي ااي. فتدي داخل جمجمه شما اتفاق بيزيو خونر
 و شما متوجه ندي و دست شما ضربه ببدي بخورنيبه زم

 ي پوستري زيزي خونرني. اديشو بزرگ بي كبودكي
 با پزشك د،ي خوردنيزمبه  دي شديليباشد. اگر خي م

 ي حتدي برومارستاني بالفاصله به باي ديريخود تماس بگ
 اقدامات ي. دوباره، وقتدي نداريزي خونرچياگر به ظاهر ه
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به پزشك خود مراجعه نماييد و به او الزم انجام شد، 
 اطالع دهيد كه چه اتفاقي افتاده است.

همواره يك كارت ويژه كه در آن استفاده از  وارفارين 
 اگر توسط شما قيد شده است را به همراه داشته باشيد.

 ني اد،ي صحبت كنديتواني  و نمديادهي دبي آسيبه سخت
 كه شما نشان مي دهد سالمت ستمي به كاركنان سكارت

.  ديكني  مصرف م)نيكوماد (ني كه وارفاردي هستيماريب
 

 بي از آسزيپره
  منزلداخل

 
 .دي استفاده كني تراش برقشي از ر•
 .دي از مسواك نرم استفاده كن•
 .دي) استفاده كنwaxed از نخ دندان موم اندود (•
 .دي از خالل دندان استفاده نكن•
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سر كه  يهايي  از دمپااي و دي در منزل كفش بپوش•
 .دي) استفاده نكني ابريي(مثل دمپاخورند، مي

 انگشتان پا دقت يها ناخنكوتاه كردن در زمان •
 .ديكن

 مراقب يلي خيچي در زمان استفاده از چاقو و ق•
 .ديباش

را خودتان ها آن يخارهاو به ويژه  اهاني گ•
  .دي نكنشيرايپ
 

  منزلخارج

 
 .دي كفش به پا كنشهي هم•
 حتما ديكني  منزل كار ماطي در حكهي  هنگام•

 .دي بپوشي باغبانيهادستكش



[Year] 
 

واحد پيشگيری و ارتقای سالمت  17
 

مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
 قلب تهران

 يتواند به راحتي  كه مييهاها و ورزشتي از فعال•
 .دي كنزي برساند پرهبيبه شما آس

 اطي با احتاري بسزي تي در زمان استفاده از ابزارها•
 ابزار دستكش ني در هنگام استفاده از اد؛يعمل كن

 .ديبپوش
 :دي داشته باشادي به

 

 
كارت مشخص كننده مصرف وارفارين را به  •

 همراه داشته باشيد.
 .ديريتماس بگبا پزشك خود  د،ي خوردني اگر زم•
 به ديادهي دبي آسي به سختكهي  هنگام•

ه  الزم، بيها مراقبتافتي. پس از دردي برومارستانيب
 كه چه دي اطالع بدهوي و به مراجعه نموده پزشك خود

 . افتاده استياتفاق
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 قلب تهران

 گري دي از داروهااستفاده

 
 گري دي همراه با داروها)نيكوماد (ني وارفاركهي هنگام

 ري داروها تاثگرياستفاده شود، ممكن است بر عملكرد د
 ممكن است بر عملكرد گري دي داروهانيبگذارد. همچن

 مهم است در يلي بگذارند. خري تاث)نيكوماد( نيوارفار
از جمله  ديكني  كه مصرف ميگري ديمورد داروها

 ي داروهااي و يي غذايها، مكملداروهاي بدون نسخه
كنترل   پزشك متخصص قلب خود يا به درمانگاه،ياهيگ

PTديدهب ات كاملي مركز قلب تهران اطالع. 
 خون در يي باشد تواناني آسپري كه حاوياهر فرآورده

 )نيكوماد (نيدهد و اثر وارفاري  لخته را كاهش مليتشك
 كنترل دهد. هرگز بدون اطالع به درمانگاهي  مشيرا افزا
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 قلب تهران

PTاگر شما دي مصرف نكنني مركز قلب تهران آسپر .
 مقدار د،يكني  مصرف مني عدد قرص آسپركيروزانه 

گرم در ي لي م352 از شي بيستي شما نباي مصرفنيآسپر
روز باشد.  

 
توان استفاده كرد: ي  كه مييداروها

 گرم در روز 1 از شي. بنوفني استام:فيدرد خف •
 قرص 2 اي يگرمي لي م325 قرص 4: يعنياستفاده نشود. 

 يگرمي لي م500
 ي دارواي ميزي منديدروكسي هي دارومسهل: •

Colace 
 مركز PTكنترل  درمانگاه پزشك با ها:نيتاميو •

. ديقلب تهران چك كن
 

 كه قبل از شروع مصرف يي داروهاي حت، داروهايتمام
 توسط يستي باد،يكردي  استفاده م)نيكوماد( نيوارفار

مركز قلب تهران  PTكنترل  درمانگاه ايپزشك شما و 
  شده باشد. دييتا
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 قرار ديي مورد تايستي كه بايي داروها برخي از ريدر ز
 ، نام برده شده اند:رنديبگ

 ناپروكسن •
 نيديمتي سا•
 نيدي فاموت•
 بوپروفني ا•

توجه داشته باشيد كه فهرست داروهايي كه بايد در 
مصرف هم زمان با وارفارين (كومادين) بايد تعديل دوز 

صورت بگيرد، زياد است. حتما همه داروهاي مصرفي خود 
 مركز قلب تهران PTرا به پزشك خود يا درمانگاه كنترل 

نشان دهيد و در صورت شروع هر داروي جديدي با 
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 قلب تهران

 مركز  قلب  تهران  PTپزشك خود يا درمانگاه كنترل 
مشورت نماييد. 

 سبز، ي چار،ي مانند س:ياهي گيها فرآورده•
 نگيجنس

 
 
 
 
 

 
 ديي مركز قلب تهران بگوPTكنترل  به درمانگاه شهيهم

 مصرف كهي. هنگامديكني  مصرف مييكه چه داروها
 مصرف كهي و هنگامديكني  را شروع ميدي جديدارو
 .دي به درمانگاه اطالع دهديكني  را متوقف مييدارو
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مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
 قلب تهران

 )نيكوماد (ني وارفاركهي  كسانيي غذاميرژ
  كنندي مصرف م

 )نيكوماد (ني بر نحوه عملكرد وارفارديخوري  كه مييغذا
 داشته ادي به يستي را كه بايگذارد. نكته مهمي اثر م
 را كه يي همان غذاهايستي است كه شما باني اديباش
 و بدون اطالع به درمانگاه دي را بخوردديخوردي  مشهيهم

 يي غذامي در رژيادي زريي مركز قلب تهران، تغPTكنترل 
 كه تحت درمان ي. در طول مدتديجاد نكني خود ايعاد

 را شروع ي الغرمي رژ،دي هست)نيكوماد (نيبا وارفار
 PT كنترل  و اطالع به درمانگاهي. بدون هماهنگدينكن

 و نيتامي وچي، ه يا پزشك متخصص قلبمركز قلب تهران
.  ديخود اضافه نكنغذايي  مي را به رژيي مكمل غذااي

 است كه ني ا)نيكوماد (ني مهم در مصرف وارفارنكته
 K نيتامي باشد. وني معزاني) به مK كا (نيتامي وافتيدر

 كهيي  دارد. از آنجاي لخته خون نقش مهمليدر تشك
شود، ي  م خون لختهلي مانع از تشك)نيكوماد (نيوارفار

 ني ممكن است بر ضد وارفارK نيتامي وادي زاديرمق
  عمل كند.)نيكوماد(
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 قلب تهران

 
 سبز و برگ پهن مانند اهاني در گK نيتامي وادي زمقدار

  انواع مختلف كاهو، كلم و اسفناج وجود دارد. ،يكلم بروكل
 ميرژدر  است كه ني داشت اادي به يستي كه باينكته مهم

 K نيتامي وي كه حاويي مواد غذاي خود، حتي عادييغذا
 با ناهار ساالد شهي. اگر همديباشد را ادامه بدهي م
 ي. در صفحه بعددي همان كار را ادامه بدهد،يخوردي م

 ي مقادير زياد كه حاويي مواد غذافهرست ،كتابچه شما
  . آورده شده است هستند K نيتاميو

 با دي چند روز غذا بخوري برادي نتوانستيلي به هر دلاگر
 اگر مشكالت ني. همچنديريتماس بگپزشك خود 

 روز طول بكشد 1 از شي كه بي اسهالاي، استفراغ يگوارش
تواند ي  مشكالت مني. اديري تماس بگپزشك خود با د،يدار

 .ذارد شما اثر بگ)نيكوماد (نيبر مقدار مصرف وارفار
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مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
 قلب تهران

 
 ادي خود به يي غذامي درباره رژدي كه باينكات

: ديداشته باش
  ودي خودتان را داشته باشمعمولي يي غذامي رژ•

. دي باشثبات داشته خود يي غذاميدر رژ
 روز 1 از شي كه بدي داري اگر مشكالت گوارش•

. ديري تماس بگپزشك خود است، با دهيطول كش
 

 ادي زK نيتامي وي حاويغذاها
 اهاني آووكادو، گازچه،يكلم، پانواع  ،ي بروكل:جاتيسبز
 .داربرگ

 انواع كاهو، اسفناج، برگ شلغم،  برگ پهن:اهانيگ
  .چي كلم پ،يجعفر

 .اهي جگر سها:گوشت
 . اي روغن كانوال، روغن سو،ي كره نباتونز،ي ما:رهيغ
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. به همان دي غذاها دست بردارني از مصرف ايستي نباشما

 مي. در رژدي بخورد،يخوردي  غذاها مني كه از اي قبلزانيم
 خود را يي غذايها و عادتدي باشثبات داشته خود ييغذا

 .ديحفظ كن
 
 
 

ن  مي چگونه زندگ)نيكوماد (ني وارفارمصرف
دهد ي  مرييرا تغ
 عوارض ي است كه بعضيي دارو)نيكوماد (ني وارفاراگرچه
 ي كه شما روش زندگستي نيازي دارد، اما ني مهميجانب

 .دي دهرييتغخيلي خود را 
 دارد. به ي شما نقش مهمي ورزش در سالمت.ديفعال باش

 فكر دي انجام بدهدي كه دوست دارييهاتيها و فعالورزش
 قرار بيها شما را در معرض خطر آس آناي. آديكن
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 را امتحان يگري دتي است، فعالنطوريدهند؟ اگر اي م
 مورد نظر خود از محافظ تي انجام فعالني و حديكن

 دي مثال، اگر دوست داري. برادياستفاده كن
 بر يمني و كاله ادي دستكش بپوشد،ي كنيسواردوچرخه
 را شروع يدي جدتي فعالدي. اگر دوست دارديسر بگذار

دهد، با ي  مشي ورزش روزانه شما را افزازاني كه مديكن
 مركز قلب تهران PTكنترل  درمانگاه ياپزشك خود و 

 .ديصحبت كن
 كتابچه ني اطالعات موجود در ا.دي كنشهي پي روانهيم

 را كه يخصوص اطالعاته  است، بيي غذاميكه در مورد رژ
 است را با   K نيتامي وادي مقدار زي حاويدر مورد غذاها

. دي پرسش كنديشوي  نمي. اگر متوجه مطلبديدقت بخوان
 

 شما را تحت )نيكوماد (نيتواند مقدار وارفاري  مالكل
  . قرار بدهدريتاث

 
  ني مصرف وارفارني از سالمت خود حمراقبت

 به د،ي هستني/كومادني تحت درمان با وارفاركهيهنگام
 PT كنترل طور مرتب توسط پزشك خود و درمانگاه 

 حفظ سالمت، ي. براديشوي  متيزيمركز قلب تهران و
. ديكني  به طور مرتب مالقات مزي را نگريشما پزشكان د
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را درماني  ستمي پرسنل سگري و دگري پزشكان دكهيهنگام
 مهم است كه به يلي خد،يكني  مالقات ميليبه هر دل

 )نيكوماد (ني شما تحت درمان با وارفاردييها بگوآن
 نيها، ا است كه در زمان مالقات آني. فكر خوبديهست

 در يستي. شما باديكتابچه را همراه خودتان داشته باش
 زيپزشك خود ن به دندان)نيكوماد (نيمورد مصرف وارفار

 .دياطالع بده
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. در هنگام مالقات دي كنهي خود تهي از داروهافهرستي

مركز PT كنترل  مراجعه به درمانگاه ايپزشك خود و 
 ي. اگر پزشك دارودياوري خود را بستيقلب تهران، ل

كند، لطفا به درمانگاه ي  شما نسخه مي را برايديجد
 تا ما در پرونده دي مركز قلب تهران اطالع بدهPTكنترل 

به پزشك  دي داري جراحه بازي. اگر نميشما ثبت كن
  متخصص قلب خود مراجعه نماييد.

 زاني و مINR و  PT شي آزماجهي ممكن است نتيماريب
 قرار بدهد. اگر شما ري شما را تحت تاث)نيكوماد( نيوارفار

 اي عفونت، و كي اي مانند آنفلوانزا دي داريدار  تبيماريب
 روز طول 1 از شي كه بدي داري استفراغاي اسهال نكهيا
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 قلب تهران

درمانگاه پزشك متخصص قلب خود يا  است، با دهيكش
.  ديريمركز قلب تهران تماس بگ PTكنترل 

 كه مراقب سالمت شما هستند بدانند كه چه ي افراداگر
 نيافتد، شما در زمان مصرف وارفاري  شما مي براياتفاق

  بود.دي تندرست و سالم خواه)نيكوماد(
 
 

 
 

 كه تحت دييپزشك خود بگو پزشكان و دندانيبه تمام
. دي هست)نيكوماد (نيدرمان با وارفار
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 كه از قرص ييها خانمينكات قابل توجه برا
 كنند. ي استفاده منيوارفار

ه  (بني وارفاري بعلت اثرات سوء داروي حاملگ)الف
 مادر ممنوع يسه ماه اول) و خطرات مهم برادر خصوص 

  باشد. يم
 IUD تا حد امكان از ي از باردارير) جهت جلوگيب

. دياستفاده  نكن
  ناخواسته حتما پزشك خود را يدر صورت باردار) ج

 شما ي داروضي تعواي تا در مورد ادامه و ديمطلع ساز
. ردي بگميتصم

 دادن ري از شني همزمان با مصرف قرص وارفار)د
 نظر پزشك و ري. در صورت ضرورت، زدي كنيخوددار

 زي كامل قرص را مصرف نموده و كودك شما  ناطياحت
. رديتحت نظر پزشك قرار گ

 اي به اورژانس ديتواني  صورت بروز هر گونه مشكل مدر
 با اي دييقلب مراجعه نما   مركزPT  كنترلدرمانگاه

 تا آموزش ديري تماس بگديا بودهي كه در آن بستريبخش
 الزم به شما داده شود.

 
 
 



[Year] 
 

واحد پيشگيری و ارتقای سالمت  31
 

مرکز   به همراه راهنمای مصرف وارفارينINR و  PTدفترچه 
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 ني در طول مصرف وارفارينكات ضرور
  دارد، آنياتي شما نقش حي دارو در حفظ سالمتني- ا1

. ديي مداوم و با نظر پزشك مصرف نماق،يرا دق
  به نظر پزشك شما دارد.ي- مقدار مصرف دارو بستگ2

. دي ندهشي افزاايرا كاهش  پس خودسرانه مقدار آن
 متقاوت ، مقدار دارو در اشخاص مختلفكهي- از آنجائ3

 هي توصيگري خود را به دي مقدار مصرفگاه چياست ه
. دينكن

. دي- دارو را دور از دسترس كودكان نگهدار4
 رطوبت ،دور از نوره  و بياشهي- دارو را در ظرف ش5

. ديوگرما نگهدار
 تا بهتر جذب شود. دي مصرف كني- دارو را با معده خال6
 روز فراموش كي مصرف دارو را در كهي - در صورت7

 دارو را ،در همان روز به محض متوجه شدن ،ديكرد
 2را   مقدار آندياما اگر روز بعد متوجه شد ديمصرف كن

 و دي  را چك كنPTروز   آني حتما فردا.ديبرابر نكن
. دي را به پزشك خود اطالع دهشي آزماجهينت
 نيزمان با وارفار - در صورت مصرف هر گونه دارو هم8

 حتما با پزشك خود مشورت نيتامي ويها قرصيحت
. ديكن
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 مثل يزي- در صورت وجود عالئم مشكوك به خونر9
 از لثه با يزي خونراي ي ادرار خونر،يمدفوع با قوام و رنگ ق

. ديپزشك خود مشورت كن
 ادرار و شي آزمابار كي ماه 6 هر ياصورت دورهه - ب10

.  ديمدفوع بده
 در ريي خاص- تغيماري- در صورت بروز تب- ابتال به ب11
 بروز هر اتفاق ،يطور كله  و بابتي مانند ديي غذاميرژ

 هر پزشك قابل دسترس اي را به پزشك خود يديجد
. دي اطالع دهيگريد

 دي دارازي ني هر گونه درمان دندانپزشككهي - در صورت12
 ضدانعقاد مصرف ي كه دارودي كنيآوراديبه دندانپزشكان 

. ديكني م
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