يارفاریه چیست؟

آسمایص :INR

عالئم َطداردَىدٌ افشایص ( INR – PTکٍ در

ٗاركاریٔ یل دارٗي ضذ إؼقاد خ٘رامی است م ٚخَ٘ي ٍختٚ

ّقذار عثیؼی آٓ ّ 1یثاضذ .در ّػزف مٖٖذىآ ٗاركاریٔ

صًرت بزيس باید بٍ پشضک مزاجعٍ کىید):

ضذٓ خ٘ٓ را ّی ىیزد .تٖاتزایٔ اس ّطنالت ٕاضی اس ٍختٚ

حذٗدا تیٔ  3/5 – 2تست ٚت ٚػَت تد٘یش قزظ ،دارٗ تٖظیِ

خٕ٘زیشي اس ٍثٖٛ ٚياُ ّس٘اك سدٓ ٗ -خ٘د ّذك٘ع سیا ٙرٕو

ضذٓ در ره ٛاي خٕ٘ی پیص ىیزي ّی مٖذ .در ٗاقغ

ّی ض٘د  .تا سّإین ٚتیْار در تیْارستآ تستزي است ایٔ دٗ

-خٕ٘زیشي سیز خَذي ٗ مث٘دي تی دٍیٌ رٗي پ٘ست-

ٗاركاریٔ خ٘ٓ را رقیق ْٕی مٖذ تَن ٚاس تطنیٌ ٍختٗ ٚدر

آسّایص رٗسإ ٚینثار إداُ ّی ض٘د تا دٗس ّٖاسة ٗ ّ٘رد ٕیاس

خٕ٘زیشي تی دٍیٌ استیٖی -خٕ٘زیشي ضذیذ ٗ ؿیزعثیؼی در

ٕتید ٚایداد ّطنالت خذي تز خَ٘ىیزي ّی مٖذ.ایٔ دارٗ تٚ

قزظ ٗاركاریٔ ّطخع ض٘د.

دٗرآ قاػذىی -درد یا ت٘رُ ضنِ – پیذایص خ٘ٓ در ادرار –

غ٘رت قزغٜاي ىزد غ٘رتی ّ 5یَی ىزّی قاتٌ تٜی ٚاست.

ایٔ آسّایص پس اس تزخیع ،عثق ٕظز پشضل در ك٘اغٌ

سزك ٚیا خَظ خٕ٘ی– سزىید – ٚسزدرد ضذیذ ّذاُٗ -درد ،

مًارد استفادٌ:

سّإی ّطخػی إداُ ّیط٘د ٗ در غ٘رت مٖتزً آٓ ٗ

سلتی یا ت٘رُ ّلاغٌ – استلزاؽ خٕ٘ی.

در تزخی تیْاریٜاي قَثی  ،تیْاریٜاي ری٘ي ٗ تیْاریٜاي

ّطخع ضذٓ ّقذار قزظ ٗاركاریّٔ ،اٛی ینثار إداُ

تًصیٍ َای مفید بزای مصزف کىىدگان يارفاریه:

رىٜاي خٕ٘ی ّإٖذ تؼ٘یض دریچٛ ٚاي قَثی  ،تی ٕظْی ٛاي

ّیط٘د .اٍثت ٚدر تؼضی اس تیْارآ إداُ ّنزر ایٔ آسّایص تا

ّ -1قذار ّػزف دارٗ تستيی تٕ ٚظز پشضل ضْا دارد .پس

ضزتآ قَة ٗ ٗ ،خ٘د ٍخت ٚدر ری ٚیا رىٜاي خٕ٘ی ٗ  ...تد٘یش

ٕظز پشضل ّؼاٍح غ٘رت ّیيیزد .تٖاتزایٔ ضزٗري است پس

خ٘دسزإّ ٚقذار إٓزا ماٛص یا اكشایص ٕذٛیذ.

ّی ض٘د.

اس ٛز تار آسّایص ّقذار  PT – INRت ٚاعالع پشضل ّؼاٍح

 -2اس إٓدایینّ ٚقذار ّػزف دارٗ در اضخاظ ّختَق ،

آسمایطات خًن:

رسإذ ٙض٘د.

ّتلاٗت است ٛیچياّ ٙقذار ّػزكی خ٘درا ت ٚدیيزآ ت٘غیٚ

تاثیز ایٔ دارٗ را آسّایطاتی تٕ ٚاُ سّآ پزٗتزّٗثیٔ(ٗ )PT

عًارض مصزف طًالوی مدت يارفاریه:

ٕنٖیذ.

ٕسثت تیٔ اٍََْی ( )INRتؼییٔ ّینٖذ.

در غ٘رتی مّ ٚیشآ  INR - PTتغ٘ر ّٖظِ تا إداُ

 -3دارٗ را ْٛیط ٚدر ساػت ّؼیٖی اس رٗس (تزخیحا ػػزٛا)

آسمایص :PT

آسّایص خ٘ٓ مٖتزً ىزدد ٗ دٗس ٗاركاریٔ تز اساس آٓ تد٘یش

ّػزف مٖیذ.

ّقذار عثیؼی آٓ تیٔ  13 – 12ثإیّ ٚی تاضذ .اّا در ّػزف

ض٘د ٛیچ اتلاقی ٕخ٘اٛذ اكتاد .اّا در غ٘رت ػذُ مٖتزً PT

مٖٖذىآ ٗاركاریٔ ّقذار آٓ (تستٚ

–  ٗ INRاكشایص آٓ ت ٚتیطتز اس حذ ّداس ٗ اداّّ ٚػزف

 -4دارٗ را دٗر اس دستزس اعلاً ٕيٜذاریذ.

تّ ٚیشآ دارٗ ٗ ٕظز پشضل) ت25 – 18 ٚ

ٗاركاریٔ ،خٕ٘زیشي در قسْتٜاي ّختَق تذٓ ّی ت٘إذ تزٗس

 -5دارٗ را در ظزف ّزت٘ط ت ٚخ٘د ٗ دٗر اس ٕ٘ر  ،رع٘تت ٗ

ثإی ٚاكشایص ّی یاتذ.

مٖذ.

ىزّا ٕيٜذاریذ.
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 -6قزظ ٗاركاریٔ را تا ّؼذ ٙخاٍی ّػزف مٖیذ تا تٜتز خذب

قثٌ اس ّس٘اك سدٓ ّس٘اك خ٘د را سیز آب ىزُ تيیزیذ تا

ض٘د.

تخ٘تی ٕزُ ض٘د).اس خالً دٕذآ استلادٕ ٙنٖیذ.

 -7در غ٘رتین ٚاحتْاً كزاّ٘ش مزدٓ ّػزف دارٗ را ّی

 -13تػ٘رت دٗر ٙاي ٛز ّ 6ا ٙینثار آسّایص ادرار ٗ ّذك٘ع

دٛیذ حتْا ت ٚیل ٕلز اس اػضاء خإ٘اد ٙتسپاریذ تا ضْا را

تذٛیذ.

یادآٗري مٖٖذ.

 -14اس كؼاٍیتٜاي ٗرسضی ْٛزا ٙتا خغزآسیة دیذىی ّإٖذ :

 -8در غ٘رت ّػزف ٛزىٕ٘ ٚدارٗ ْٛشّآ تا ٗاركاریٔ ،حتی

ك٘تثاًٛ ،امی،اسنی پزٛیشمٖیذ.

قزغٜاي ٗیتاّیٔ ،آسپزیٔ ٗ ٛز ىّٕ٘ ٚسنٔ حتْا تا پشضل

 -15اس ّاضیٔ ریص تزاش ت ٚخاي تیؾ استلاد ٙمٖیذ.

خ٘د ّط٘رت مٖیذ.

 -16تٛ ٚز پشضنی مّ ٚزاخؼّ ٚی مٖثذ  ،حتْا تي٘ییذ مٚ

 -9در غ٘رتینّ ٚػزف دارٗ را در یل رٗس كزاّ٘ش مزدیذ تٚ

ٗاركاریٔ ّػزف ّی مٖیذ.

ّحض ّت٘خ ٚضذٓ در ْٛآ رٗس  ،دارٗ را ّػزف مٖیذ  .اّا

رصیم غذایی در افزاد مصزف کىىدٌ يارفاریه:

اىز رٗس تؼذ ّت٘خ ٚضذیذّ ،قذار إٓزا  2تزاتز ٕنٖیذ .حتْا كزداي

ؿذاٛاي ؿٖی اس ٗیتاّیٔ ما (ّ ) Kی ت٘إٖذ اثز ٗاركاریٔ را

آٓ رٗس  INR – PTرا چل مٖیذ ٗ ت ٚپشضل خ٘د اعالع

ماٛص دٖٛذ.ایٔ ؿذاٛا ضاٌّ سثشیدات تزه سثش ( ّإٖذ

دٛیذ

اسلٖاج  ،ما ، ٘ٛإ٘اع مَِ  ،سثشي خ٘ردٓ  ،ضَـِ ) ٗ خيز ٗ

ٖٛ -10ياُ مار تا ٗسایَی مّْ ٚنٔ است ّ٘خة خزاحت ،

دً ٗقَ٘ ٗ ٙرٗؿٖٜاي س٘یا ّٗارىاریٔ ّی تاضذ.تٖاتزایٔ اكزادي

سخِ ٗ خٕ٘زیشي ّی ضٕ٘ذ ،احتیاط السُ را تؼٌْ آٗریذ ٗ

مٗ ٚاركاریٔ ّػزف ّی مٖٖذ تایذ رٗسإّ ٚقذار ثاتتی اسایٔ ّ٘اد

تخاعز داضت ٚتاضیذ م ٚدر غ٘رت تزیذىی ،خ٘ٓ ضْا دیزتز اس

ؿذایی را ّػزف ْٕایٖذ.

سّآ ػادي تٖذ ّی آیذ.

مىبع :متاب دارٗٛاي صٕزیل

 -11اس خزد مزدٓ مٌ قزغٜا خ٘دداري ض٘د ٗ س ِٜقزظ ٛز
رٗس را ْٛآ رٗس تقسیِ مٖیذ.

تلفه تماس  (02222555 – 2 :داخلی )225

 -12اس ّس٘اك ٕزُ استلاد ٙمٖیذ تا ٍث ٚغذّٕ ٚثیٖذ (ّی ت٘إیذ
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بيمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا

راهنماي استفاده از
داروي وارفارين

ياحد آمًسش بٍ بیمار
يیزایص :سمستان  3232ي باسوگزی :پاییش 3230
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