
 پاسخ به سواالت بیماران در خصوص 

 تهیه کننده: واحد نظارت بر دارو
 تأیید کننده: مدیر گروه قلب و عروق

 1392/5/21تاریخ تدوین: 
 1397/5/21تاریخ آخرین بازنگري: 
 1398/5/21تاریخ بازنگري بعدي: 

 01ویرایش: 
 ATH-ED/ED – 72کد: 

WARFARIN 
وارفارین، یک داروي ضد انعقاد است که به منظور پیشگیري از 
لخته خون در عروق تجویز شده و موجب می گردد خون در 

عروق راحت تر جریان یابد. این دارو در برخی بیماري هاي قلبی، 
ریوي و یا عروق خونی کاربرد دارد. از آن جایی که مشارکت 

آگاهانه شما در مصرف وارفارین، ضامن سالمت و درمان موثر 
می باشد، مطالعه و به کارگیري مطالب این راهنما به تمام 

بیمارانی که وارفارین مصرف می کنند توصیه می شود. به خاطر 
داشته باشید این راهنما صرفا جنبه آموزشی داشته و جایگزین 

 کتب مرجع پزشکی و دستور پزشک معالج نخواهد شد.

 وارفارین
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وارفارین، یک داروي ضد انعقاد است که به 
منظور پیشگیري از لخته خون در عروق تجویز 
شده و موجب می گردد خون در عروق راحت تر 

جریان یابد. این دارو در برخی بیماري هاي قلبی، 
 ریوي و یا عروق خونی کاربرد دارد.

 میزان مصرف وارفارین چقدر است؟  -1
در مصرف وارفارین می بایست دقیقا تابع پزشک معالج باشید، چرا   
که میزان نیاز به وارفارین در افراد مختلف متفاوت است که تنظیم 

 آن با توجه به انجام آزمایشات دوره اي صورت می گیرد.
 زمان مصرف وارفارین چگونه است؟ -2

در مصرف وارفارین باید دقت کنید تا آن را هر روز در ساعت                 
مشخص و ثابتی میل کنید. بهترین زمان مصرف وارفارین عصرها  
می باشد. در افراد مختلف فواصل مصرف متفاوت است ممکن             
است هر روز، یک روز در میان، دو روز در میان و ... باشد. ولی                  
یادتان باشد در روزي که دارو را باید مصرف کنید تمام مقدار                 
تجویز شده را یک دفعه می بایست میل کنید مثال اگر قرار است              
روزهاي زوج یک و نصفی قرص بخورید تمام یک و نصفی را باید 

 یک بار در روز میل کنید.
بهترین اقدام در زمانی که یک نوبت مصرف              -3

 وارفارین فراموش شده باشد، چیست؟
هر زمان که یادتان آمد وارفارین را مصرف نکرده اید، خیلی سریع      
باید دارو را مصرف کنید. اما در صورتی که نزدیک به مصرف                
نوبت بعدي به خاطر آورید، دوز فراموش شده را مصرف نکنید و              
برنامه عادي مصرف وارفارین خود را به صورت منظم ادامه دهید            
و هیچ گاه دوز مصرفی را دو برابر نکنید باید در حد همان میزان               

 تنظیم شده استفاده شود.



 نحوه نگهداري قرص هاي وارفارین چگونه است؟ -4
قرص هاي وارفارین را در جاي خشک نگهداري کنید ولی لزومی           
به نگهداري آن در یخچال نمی باشد. می توان آن را در دماي                
اتاق دور از حرارت و گرما، رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداري             

را   1/4نمود. قرص را می توان نصف کنید و قرص نصف شده یا              
 در نوبت هاي بعدي استفاده نمائید.

 چه موقع باید فوراً به پزشک مراجعه کرد؟ -5
 زمانی که یکی از عالئم زیر بروز کند:

l                 دقیقه   10خونریزي از بینی، لثه یا بریدگی که بیشتر از
 خونریزي قطع نشود

lکبودي که ناگهان و بدون دلیل ظاهر شده است 
lسرفه و خلطی که به رنگ قرمز یا قهوه اي باشد 
lمدفوع قرمز یا شبیه قیر یا استفراغ خونی 
lادرار خونی 
l                 زمانی که سقوط از ارتفاع یا ضربه به سر رخ دهد حتی اگر

 خونریزي هم صورت نگیرد
lسر درد شدید و طوالنی 
l              و به طور کلی در هر عالمت مشکوکی که علت آن مشخص

 نباشد، مراجعه به پزشک ضروري می باشد
آیا در زمان مصرف وارفارین، انجام فعالیت              -6

 ورزشی مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟
با توجه به افزایش احتمال خونریزي، از انجام ورزش هاي سنگین               
مانند فوتبال، هنرهاي رزمی، وزنه برداري و... در زمان مصرف             
وارفارین خودداري کنید. ورزش هاي سبک مانند پیاده روي،              
دویدن آهسته و ... بالمانع است. در هنگام ورزش از پوشش هاي            

محافظتی مانند زانوبند، جوراب، کاله     
ایمنی و ... استفاده نمائید. نیازي به         
محدود کردن فعالیت هاي روزانه         
سبک ندارید. در هنگام استفاده از         
چاقو، قیچی،، تیغ صورت تراش و نخ       
دندان بسیار مراقب باشید و ضمناً از        

 خالل دندان نیز استفاده نکنید.



 اطالع به پزشکان دیگر  
چرا باید به پزشکان دیگر و یا دندان پزشک در             -7

 رابطه با وارفارین اطالع داد؟
با توجه به افزایش احتمال خونریزي در طی اعمال جراحی یا               
دندان پزشکی حتما پزشک جراح و پزشک معالج تان را قبل از               
اعمال فوق مطلع کنید. هیچ وقت وارفارین را خودسرانه قطع              

 نکنید. تغییر میزان مصرف می بایست با دستور پزشک باشد.
-چرا زمانی که داروي جدیدي براي بیمار تجویز می    -8

 مصرف وارفارین را هم به پزشک اطالع داد؟ شود باید
زیرا سایر داروها ممکن است عملکرد وارفارین را تغییر داده و آن             

 .را تقویت یا تضعیف کنند

 مکمل ها و داروهاي دیگر
، گیاهی و OTCآیا زمانی که داروي غیر نسخه اي  -9

ویتامینی مصرف می شود، باید در رابطه با مصرف             
 وارفارین اطالع داد؟

بله. مصرف هیچ داروي گیاهی و یا مکمل نباید بدون اطالع                
توانند پزشک معالج شروع و یا قطع شود. زیرا این محصوالت می           

عملکرد وارفارین را تغییر دهند. همچنین همیشه باید یک لیست           
مانند آسپرین، داروهاي گیاهی و          OTCکامل از داروهاي      

 ویتامین ها که مصرف می شود، همراه بیمار باشد.
چه زمانی باید به پزشک معالج در خصوص              -10

 مصرف دیگر داروها اطالع داد؟
 زمانی که:
lداروي جدید توسط پزشک دیگري براي بیمار تجویز شده باشد 
lدارویی از لیست داروهاي بیمار حذف شده باشد 
lیافته باشد. تغییر دیگري مصرفی بیمار توسط پزشک داروهاي دوز 
lاروي دOTC .یا گیاهی توسط خود بیمار اضافه و یا حذف شود 

چه زمانی می توان از داروهاي دیگر، محصوالت          -11
 گیاهی و یا مکمل ها استفاده کرد؟

زمانی که پزشک معالج، با توجه به آزمایش خون به شما اطمینان            
دهد که مشکلی وجود نداشته و می توانید داروهاي دیگر را با                

 وارفارین مصرف کنید.



در صورتی که در زمان مصرف وارفارین، آسپرین          -12
یا ضد دردهاي دیگر مثل ایبوپروفن استفاده شود،           

 مشکلی ایجاد خواهد شد؟
 احتمال خون ریزي در بیمار افزایش می یابد.

 
 
 
 
 
 

 غذا
در زمان مصرف وارفارین، استفاده از چه غذاهایی           

 مجاز می باشد؟
در زمان مصرف دارو، تغییر محسوسی در رژیم غذایی روزانه نباید           
ایجاد شود در صورت تصمیم جهت کاهش وزن، حتماً باید با                

 پزشک معالج مشورت کرد.
هستند نباید به       Kغذاهایی که حاوي مقادیر باالي ویتامین          

صورت ناگهانی در رژیم غذایی شروع و یا حذف شود و بهتر است             
 الکل نیز مصرف نشود.

 باال دارند عبارتند از:  Kبعضی از غذاها که ویتامین 
 –کلم بروکلی  -اسفناج -کلم سبز –خردل–برگ چغندر–کلم پیچ
 جگر گاو و گوسفند –جعفري  –کاهو  –پیازچه  –گل کلم 

 حاملگی و شیر دهی 
آیا وارفارین را در حاملگی و شیر دهی می توان             -14

 استفاده نمود؟
مصرف وارفارین در زمان بارداري با نظر پزشک معالج می تواند             

هفته اول بارداري و      13ادامه داشته باشد. ولی توصیه می شود در         
ماه آخر بارداري مصرف نشود. بنابراین در مدت زمانی که                 
وارفارین مصرف می کنید از یکی از روش هاي مطمئن پیشگیري   
از بارداري استفاده نمائید و در صورت باردار شدن در این زمان               
 مصرف وارفارین را خودسرانه قطع نکنید و به پزشک اطالع دهید.

 مصرف وارفارین در دوران شیر دهی با دستور پزشک بالمانع است.



و تست خون مهم است و چگونه    INRچرا کنترل -15
 انجام می شود؟ 

روز پس از شروع       7تا    2معموالً اثر ضد انعقادي وارفارین طی         
(آزمایش  INRو   PTمصرف آغاز می گردد و با انجام آزمایشات          

خون از طریق نمونه گیري خون در آزمایشگاه صورت می گیرد)            
میزان آن تنظیم می گردد. به عبارتی معموالً با شروع مصرف               

روزانه چک  شما به طور مرتب          PTو    INRوارفارین آزمایش   
دو بار پشت سر هم در        PTو       INRشود و این عمل تا زمانی که      می

 .محدوده درمانی مطلوب واقع شود ادامه می یابد
بار در هفته   3تا  2شما به میزان  PTو   INRسپس اندازه گیري  

به مدت یک تا دو هفته انجام می شود. پس از آن فواصل انجام               
آزمایشات فوق بیشتر می شود و در نهایت طبق نظر پزشک                

 هفته یک بار در نظر گرفته می شود. 4فواصل زمانی 
را دقیقاً طبقه     PTو    INRبه خاطر داشته باشید انجام آزمایش        

 دستور پزشک انجام دهید.
  INRتست خون و کنترل 

 چیست؟  INRمحدوده درمانی مطلوب  -16
 2/5  –  3/5و گاهی     2-3یا    1/5  –  2/5براي اکثر بیماران بین     

محدوده مطلوب درمانی می باشد (البته پزشک معالج میزان آن را           
 تعیین خواهد کرد)

پایین تر از محدوده      INRزمانی که می گویند        -17
 درمان است یعنی چه؟

به این معنی است که بیمار ریسک باالیی براي          INRپایین بودن   
 ایجاد لخته خونی دارد.

باالتر از محدوده درمان است        INRزمانی که     -18
 یعنی چه؟

از محدوده درمان به این معنی است که ریسک               INRباال بودن 
 باالیی براي خون ریزي در بیمار وجود دارد.

 مدت زمان مصرف وارفارین چقدر است؟ -19
بسته به نظر پزشک معالج شما و بر اساس نوع بیماري شما                  
ممکن است درمان با وارفارین موقت یا براي تمام عمر باشد دارو             

 را به صورت خودسرانه قطع و یا کم نکنید.
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