
 
ضذُ  یکی از دارٍّای تجَیس ٍارفاریي قرظ

ػول ایي دارٍ پیطگیری از  برای ضواست.

ػرٍق بذى  ایجاد لختِ ّای خَى در

هیباضذ. ٍارفاریي در افرادی کِ دارای دریچِ 

هػٌَػی قلب ّستٌذ یا دچار بی ًظوی در 

کساًی  ّوچٌیي در ضرباى قلب هیباضٌذ ٍ

هغس  ، کِ سابقِ تطکیل لختِ در ػرٍق قلب

پزشک یا سیاّرگْای پا دارًذ، تَسط 

تجَیس هیگردد.  متخصص قلب و عروق

درایي افراد اهکاى ایجاد لختِ خَى در 

ػرٍق بذى ٍجَد دارد کِ در غَرت تطکیل 

ایي لختِ ّا ّوراُ با جریاى خَى بِ سَی 

اًذاهْای هختلف بذى حرکت کردُ ٍ هوکي 

است در ػرٍق کَچک هَجَد در اًذاهْای 

حیاتی ًظیرقلب ٍ هغس گیر افتادُ باػث قطغ 

 برٍز ًتیجِ     درٍ  ام اًذ   ایي  جریاى خَى

 

             

 

قلبی یا هغسی گردد. اها هیتَاى با سکتِ 

از برٍز ایي هطکالت  تجَیس ٍارفاریي

 .پیطگیری کرد

 

       
 

 
 

تَجِ داضتِ باضیذ کِ ٍارفاریي ًیس هاًٌذ 

سایر دارٍّا دارای ػَارضی است کِ 

 هیباضذ خونریزیهْوتریي آًْا 

 

 

 ػَارؼ
 

 :ػَارؼ دیگری هاًٌذ

 خونریزی از لثه 

  سرگیجه وغش 

   خونریزی از هر جراحت کوچک

 ریش تراش  وبرش تیغ 

 خراش پوستی  مثل خارش پوست 

 زردی پوست وچشم ها 

  ادرار خونی 

 به رنگ روشن یا  ، مدفوع خونی

 مدفوع قیری یا کم رنگ

  و خلط خونی  استفراغ 

 یا لکه بروز هرگونه کبودی وسیع- 

های ریز فراوان در هر عضو از 

 بدن بخصوص آرنج ها 

 خونریزی از بینی 

 

 
  کارت ضٌاسایی هربَط بِ هػرف ٍارفاریي

 را ّویطِ بِ ّوراُ داضتِ باضیذ.
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 ٍارفاریي را ّر رٍز در ساػت هطخػی  
هػرف کٌیذ. بْتر است  بؼذ از غرف ضام 

 هػرف ضَد.
 .بذٍى تَغیِ پسضک هیساى هػرف دارٍ را کن یا زیاد ًکٌیذ 

  درهاى در ٌّگام هراجؼِ بِ پسضک جْت
 سایر هطکالت بخػَظ در هراجؼِ بِ

در هَرد  دًذاًپسضک یا اًجام جراحی
 .هػرف ٍارفاریي بِ پسضک اطالع دّیذ

      بِ دلیل تاثیر ساایر دارٍّاا بار ػولکارد
ٍارفاااریي از هػاارف دارٍّااایی ًظیاار   
ٍیتاهیٌْا ، دارٍّایی کاِ جْات درهااى    

، دگی بکار هیرًٍذ،آًتی بیَتیکْاسرهاخَر

        ایباااَبرٍفي ،آًتااای اسااایذ،آساااپریي ٍ 

ٍ قرغاْای   Cآًتی ّیساتاهیي،ٍیتاهیي  
باذٍى هطاَرت باا پسضاک     ضذبارداری 

 خَدداری کٌیذ.
   ،َّاز هػرف زیاد کلن پیچ ، گل کلن ،کاا

اسفٌاج، هاّی، جگر، ضلغن، پیااز،قَُْ   ٍ  
ًَضااابِ ّااای الکلاای بااِ هقااذار فااراٍاى   

 پرّیسکٌیذ.
                  

  ِاز اًجام کارّایی کِ هٌجر بِ ایجاد غذه
 هیطَد ٍ کار با ٍسایل تیس خَدداری کٌیذ.

  از هسَاک ًرم ٍ ریص تراش برقی
                                              استفادُ کٌیذ.

       
  در غَرت برٍز ّریک از ًطاًِ ّای زیر

پسضک بِ  هػرف دارٍ را قطغ کردُ ٍ فَراً

  ،سردرداطالع دّیذ: غص یا سر گیجِ،

ای  درد ضذیذ ضکن، ادرار قرهس یا قَُْ

رًگ، هذفَع سیاُ یا قرهس رًگ ،خًَریسی 

استفراؽ از بیٌی، خًَریسیْای زیر پَستی، 

 خًَی یا ّر خًَریسی کِ هتَقف ًطَد.

  بؼذ از ترخیع جْت کٌترل تاثیر ٍارفاریي

(   pt   ،INRآزهایص پی تی ٍ آی اى آر )
بِ هذت یک هاُ ّر ّفتِ یکبار ٍ سپس 

 هاّی یکبار اًجام گردد .   
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 ب م    به  آم  ش
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