
وکات آمًزشی در مًرد يارفاریه 

 ِبذى ضوا هوکي است لختْْایی بساسد ک 

ایي لختْْا هیتَاًذ هطکالت جذی بزای ضوا 

هثالً  . پذیذ آٍرد

هیتَاًذ بِ هٌاطق دیگز بذى هثل هغش حزکت 

. کٌذ ٍ سکتِ هغشی بَجَد آٍرد

  قزظ ٍارفاریي یا کَهادیي یک دارٍی ؾذ

 5اًعقاد خَراکی است کِ بِ غَرت قزغْای 

هیلیگزهی، هَجَد هیباضذ ٍ هاًع تطکیل 

. لختِ در بذى هیطَد

 ًَِبزای تعییي هقذار ٍارفاریي هػزفی، ًو 

کَچکی اس خَى ضوا، بزای آسهایص 

INR_PTایي آسهایص بسیار .  بِ کار هیزٍد

هْن است ٍ هقذار هػزفی ٍارفاریي ضوا را 

. هطخع هیکٌذ

قرص يارفاریه ممکه است بٍ یکی از دالیل زیر 

: برای شما تجًیس شًد

 ًاهزتبی ؾزباى قلب کِ بِ فیبزیالسیَى  

. هعزٍف است

 تعَیؽ دریچْی قلبی ٍ جایگشیٌی آى 

با دریچِ هػٌَعی 

 ًارسایی ضذیذ قلبی 

 ِسهاًی کِ در پاّا یا ریْْای ضوا لخت 

 ٍجَد لختِبَجَد آهذُ یا احتوال پیذا ضذى 

. دارد

: يارفاریه ي وحًَی عملکرد آن

ایي دارٍ تَاًایی بذى را بزای ساختي لختْْای 

.  خًَی جذیذ کن هیکٌذ

هیشاى ًیاس بِ قزظ ٍارفاریي در ّز فزد  ٍ در 

طَل درهاى هتفاٍت است بِ ّویي دلیل هقذار 

پس .  تعییي هیطَدINR_PTآى با آسهایص 

حتواً آسهایص را در سهاى تعییي ضذُ اًجام 

. دّیذ تا هقذار غحیحی اس دارٍ را هػزف کٌیذ

رعایت وکات زیر بٍ مصرف بُتر ي اثر بخشی 

: بیشتر داري کمک میکىذ

سعی کٌیذ دارٍ را در ساعت هطخػی  

. اس رٍس ٍ تزجیحاً عػزّا هػزف کٌیذ

اگز یک ًَبت را فزاهَش کزدیذ بِ  

هحؽ یادآٍری، هقذار فزاهَش ضذُ را 

هػزف کٌیذ ٍلی اگز سهاى ٍعذُ بعذی 

ًشدیک است دارٍ  را دٍ بزابز ًکٌیذ، 

 .بلکِ ّواى هقذار قبلی را هػزف کٌیذ

 .دارٍ را با هعذُ خالی هػزف کٌیذ 

دارٍ را دٍر اس دستزس کَدکاى قزار  

 .دّیذ

در غَرت ٍجَد عالئوی هاًٌذ سزدرد،  

احساس سبکی سز، استفزاغ خًَی، 

ادرار خًَی، خًَزیشی اس لثِ، کبَدی 

بذٍى علت بزرٍی بذى ٍ خًَزیشی اس 

. بیٌی بِ پشضک هزاجعِ کٌیذ

در غَرت ًیاس بِ اقذام دًذاًپشضکی یا  

عول جزاحی بِ پشضک خَد یادآٍری 

-کٌیذ کِ قزظ ٍارفاریي هػزف هی

 .کٌیذ

 :اس هػزف سیاد هَادغذایی حاٍی 

جگز، چایسبش، کلن، اسفٌاج، کاَّ، سس 

هایًَش، سَیا، رٍغٌسَیا، بستٌی، ضلغن، 

ًخَدفزًگی، جعفزی، ضاّی، لَبیا، باقال، 

پیاس، هزکبات، گَجِ فزًگی ٍ پستِ پزّیش 

. کٌیذ
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در غَرت هػزف ٍارفاریي قزظ  

 Kهَلتی ٍیتاهیي کِ حاٍی ٍیتاهیي 

 .هیباضذ هػزف ًکٌیذ

چىذ وکتٍ در مًرد خاومُایی کٍ يارفاریه 

: مصرف میکىىذ

در غَرت تعَیؽ دریچِ حتی االهکاى اس  

. بارداری خَدداری کٌیذ

 استفادُ IUDبزای جلَگیزی اس بارداری اس  

 .ًکٌیذ

در غَرت بارداری ًاخَاستِ، حتواً  

پشضک خَد را هطلع کٌیذ تا در هَرد 

اداهْی درهاى یا تعَیؽ ٍارفاریي 

چَى هػزف . تػویوگیزی کٌذ

ٍارفاریي بزای جٌیي خطزًاک         

 .هیباضذ

ٍارفاریي هیتَاًذ عَارؼ دیگزی ًیش  

داضتِ باضذ هثل ایجاد داًْْای 

پَستی، اسْال، ایجاد خًَوزدگیْای 

کَچک در ًقاط هختلف بذى، ریشش 

 .هَّا ٍ اختالل کار کبذ

بسیاری اس دارٍّا ٍ هَاد خَراکی ًیش  

بِ ّوزاُ . با ٍارفاریي ًاساسگاری دارًذ

ٍارفاریي اگز آسپزیي یا آًتی بیَتیک یا 

گزیپ فزٍت خَردُ ضَد، اثز ٍارفاریي 

 تطذیذ ضذُ ٍ 

. هیتَاًذ باعث خًَزیشیْای ضذیذ ضَد

اگز بِ ّوزاُ ٍارفاریي استاهیٌَفي بوقذار 

سیاد ٍ هذت طَالًی هػزف ضَد هیتَاًذ 

بزٍفي ٍ دیکلَ . هَجب خًَزیشی ضَد

فٌاک ٍ ًاپزٍکسي ًیش اگز با ٍارفاریي 

هػزف ضًَذ هیتَاًٌذ باعث افشایص اثز 

 .ٍارفاریي ضذُ ٍ خًَزیشی ایجاد کٌٌذ

 

 
 

 

 

 

 

 (ع)مرکس آمًزشی درماوی ي پژيَشی امیرالمؤمىیه 

( تحت پًشش داوشگاٌ علًم پسشکی ي خذمات بُذاشتی درماوی تُران)

 

 
 

 
 

       پمفلت آمًزش مذدجً  
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