
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K غذاھای غین از ویتامنی گروه غذایی

  )مکرت مرصف شوند(

 توضیحات 

ری 
وش

ت
نیا

ولب
 

متامی فراورده ھای لبین مقدار 

 مکی از این ویتامنی دارند
مرصف انواع شری و پنریوماست مک 

 چرب بال مانع است

ت
جیا

زب
س

 

متامی سزبجیات برگ سزب مانند 

ناج ،اکھو ، سزبی خوردن اسف

مارچوبه ، لکم بروکسل ،انواع 

لکم وگل لکم ،برولکی شلغم 

 ......و

مرصف سایر سزبجیات مانند کدو 

 زاد است.وابدجمان و...آ  

ها
وه 

می
 

ا ز میوه ھای سزب رنگ مانند 

کیوی وگوجه سزب مکرت مرصف 

 شود

اانر ، انبه وگریپ فروت ابعث تغیری در 

شوند از مرصف معلکرد وارفارین می 

 شود. شود . آ ن ھا خودداری

ت 
ال

و غ
ن 

ان
 

منابع قابل توھجی از این 

 ویتامنی منی ابش ند
مرصف انواع انن وبرجن ومااکروین 

 .بالمانع است ...وبیسکویت و

ت 
وش

گ
 

جگر مرغ و گوسفند و گوساهل 

و ھمچننی دل و قلوه رسشار 

 .می ابشد K از ویتامنی

د گوشت مرصف سایر انواع گوشت مانن

 قرمز ، مرغ ، ماھی ، میگو وختم مرغ

ها
یب 

چر
 

روغنھای اکنوال ، سوای ، 

مارگارین و مایونزھای تولید 

 شده از روغن سوای

مرصف روغن ذرت وافتابگردان در حد 
 .جماز منعی ندارد

یج
ریین

ش

ت 
ا

 

 ھیچ منعی ندارند -

ی 
ھا

ره 
صا

وع
رو 

دا

ھی
گیا

 

بریخ از عصاره ھای گیاھی 

چای سزب  وزبجبیل اب مانند 

خل دارند  وارفارین تدا

قبل ازمرصف ھرگونه داروی گیاھی حامت 

 اب پزشک خود مشورت کنید

 

 

 آ موزش بامیر و خانواده –منابع :زهرا فتوکیان 

 

 

 

 

 بیمارستان سیدالشهدا)ع( فارسان

  

 نوارفاری

 راهنماي مصرف

 بیمار گرامی:

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص 

 .بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد

 تهیه و تنظیم : سوپر وایزر آموزش کارکنان 

 

   پمفلت:کد 

 wa p- IQF-321  کد پمفلت:

 

                     

 

 حتمالی:وارفارین و عوارض ا

احتمال خونریزي در مدت درمان با این دارو زیاد است.در 

صورت بروز عالیم زیر پزشک خود را مطلع سازید یا به 

 اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید:

  خلط یا بزاق خونی

 درد یا تورم شکم

  استفراغ خونی

 غش 

 سر درد شدید و مداوم 

 ادرار خونی یا قهوه اي رنگ

 یا لثه ها  خونریزي از بینی

مدفوع سیاه یا حـاوي رگـه 

 هـاي قرمز روشن

وجود لکـه هـاي خـونمردگی 

 درهر قسمت از بدن

 اسهال
 خارش پوست

 درد مفاصل و عضالت
 زردی پوست و چشم ها
بی حسی در هر قسمت 

 بدن
 تورم گلو،صورت، دست

 یا پا
 4نعــوظ دردنــاکی کــه 
ل ســاعت یــا بیشتر طو

 کشیده است.
 

 یه و وارفارین تغذ

موجود در رژیم غذایی در عملکرد قرص  K مقدار ویتامین

می شود.منابع  INR وارفـارین تأثیر می گذارد و باعث تغییر مقادیر

غـذایی کـه بیشترین میزان این ویتامین را دارنـد عمومـاً سـبزیجات 

بـا برگهـاي سبز تیره هستند.بنابراین شما مـی بایسـتی تعـادلی در 

ـرف ایـن سبزیجات به وجود آورید. سعی کنید در هفته از میزان مص

استفاده کنید یعنی این طور نباشـد  K ثابتی از غذاي حاوي ویتامین

کـه در یـک هفتـه از این سبزیجات به مقدار زیاد استفاده کنید و در 

 .هفتـه بعـد اصـالً مصـرف نکنید

لکم  -اکهو -خردل -شلغم -اکس ین -اسفناج -یلکم برولک -لکمk: سزبجیات رسشار از ویتامنی

 .گل لکم -پیچ

حبوابت سزب،خنود فرنگی،هوجی،سیب زمیین، کرفس،  :مکرتي دارند K سزبجیایت که ویتامنی 

 .خیارپوست کنده ، ذرت، ابدجمان،گوجه فرنگی،فلفل و کدوسزب

 .ماست پروبیوتیک اثر قرص را مک می کند 

 ویتامنی)پوست خیار را خنورید K ایدي دارد.ز 

 .نباید بیشرت ازیک حبه سریویک پیازمتوسط در روز مرصف کنید 

 زردچوبه،سری و پیاز اثر قرص را زاید می کنند
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ین می را براي شما تعی INR وارفـارین، میـزان مناسب

عدد باال  . اسـت 2-3کند.در اکثر موارد میزان مناسب بین 

تر، احتمال خونریزي. و عدد پایین تر احتمال ایجاد لخته 

 رابیشتر می کند

 چه میزان است؟ PTوINR فواصل انجام آزمایش

در اوایل شروع مصرف وارفارین ، فاصله زمانی آزمایش 

ـ ه محض اینکه می  INR و PT زانها نزدیک تر اسـت ولـی ب

در محدوده مناسب قرار گرفـت و مقـدار مناسـب دارو تعیین 

شد،کمتر به تکرار آزمایش خون نیاز خواهد بود. معموال 

 .می باشد INRوPT هفته، نیاز بـه انجام آزمایش 1-4هر

چه نکاتی را براي استفاده ي ایمن از داروي وارفارین 

 رعایت نمایم؟

دارو را بـه شمشیر دولبه تشـبیه  به یاد داشـته باشـید ایـن

کـرده انـد کـه عدم مصرف یا مصـرف ناکـافی آن می تواند 

باعـث ایجـاد لختـه و بـروز مشـکالت خطرنـاك شـود و 

مصـرف بــیش از حــد آن نیــز ممکــن اســت موجــب 

بــروز خــونریزي شــدید و عـــوارض غیرقابـــل 

ـود،بنابراین دقـت در نحوه برگشـــت،مانند سکته مغزي ش

 .مصرف بسیار اهمیت دارد

 .ترجیحا دارو را از یک برند) مارك( انتخاب کنید

آن را با معده خالی و یک لیوان آب مصرف کنید تا جذب 

هر گز نوبـت مصـرف دارو را جـا  .بهتري داشته باشد

نیندازیـد و اگـر یـک نوبـت را فرامـوش کردید به محض 

ا مصرف کنید.)هرگز در یک نوبـت دارو را یادآوري آن ر

 برابر مصرف نکنید.( 2به میزان 

سعی کنید از جعبه داروي روزانه استفاده کنید تـا داروي 

 .خـود را بطـور مرتـب مصرف کنید

بهتر است بین خـوردن قـرص وارفـارین و مصـرف میـوه 

)میـوه هـاي سـبز رنگ(و سبزیجات چند ساعتی فاصله 

 ساعت( 6-8)مثالً بیندازید

قرص را دور از نور،گرما و رطوبت ودور ازدسترس اطفال 

 .نگهداري کنید

بـه آزمایشـگاه معتبـر  INR وPTسعی کنیدبراي آزمایش

مراجعـه نمـوده، واز تغییر بی مورد محل آزمایش خودداري 

 .کنید

با پزشک معالج مقدار وارفارین  هرگز بدون هماهنگی

 .مصرفی را تغییر ندهید

در صورت تصمیم براي انجام سایر خدمات پزشکی 

مانند)دندانپزشـکی یـا جراحی و...(مصرف وارفارین را حتماً 

 .اطالع دهید

بهتر است یک کارت هشداردهنده پزشکی مبنـی بـر اسـتفاده 

 .از وارفـارین همراه داشته باشید

 .ه تهیه قرص وارفارین با نظر پزشک معالج باشدتمدید نسخ

راحتما به پزشک معالج  –معده، مقعد، ... -سابقه خونریزي

 .دهید اطالع

 نکات مهم

  بجـاي اســتفاده از تیــغ بــراي اصـالح،از ریــش

  تراش برقی استفاده کنید

 از مسواك نرم استفاده کنید. 

 از خالل دندان استفاده نکنید. 

 ر منـزل از جـوراب و کفـش راحتـی اسـتفاده د

  .کنید

 در هنگام گرفتن ناخن مراقب باشید 

  از دســتکاري جوش،زگیــل و خــال خــودداري

  کنید

  در هنگام کار با ابزار تیز و برنده دقت بیشتري

  داشــته باشــید و از دســتکش محــافظ اســتفاده کنید

  خطرصـدمه از انجام ورزشهایی که ممکن است

وخــونریزي داشــته باشــند)مثــل دوچرخــه 

 سواري،وزنه برداري و ...(خودداري کنید

 کنید از تزریقات عضالنی خودداري. 

 

 

 

 وارفارین)کومادین( چیست؟

یک داروي ضد انعقاد خون می باشـد کـه گـاهی آن را 

رقیق کننده خون هـم مـی نامنـدو مـانع از لختـه شـدن خون 

مـی کنـد کـه خـون شما شما می شود. وارفارین کمک 

راحت تر جریان داشته باشد.در ایران وارفارین به صـورت 

 .میلـی گرمـی صـورتی رنـگ موجـود می باشد 5قـرص 

مردم به دالیل پزشکی زیادي از داروي وارفارین استفاده 

 :می کنند،مانند

 دربرخی آریتمی هاي قلبی)ضربان غیر طبیعی(

 وجود دریچه ي مصنوعی قلب

 ز سکته قلبیپس ا

 آمبولی ریه)وجود لخته در ریه(

وجود لخته خون در سیاهرگ هاي پا(و  (DVT درمان

پیشگیري ازآن شما این دارو را به دلیل ابتال به بیماري 

 ..................... استفاده می کنید

 چه چیزي وارفارین را ازسایر داروها متمایز می سازد؟

 آزمایش خون مرتب دارد.براي تعیین میزان اثر، نیاز به 

براساس جواب آزمایش نیاز به تغییرمتناوب میزان مصرف 

 دارد.

خطر باالي ایجاد خونریزي دارد.)اگر تحت کنترل پزشک 

 نباشد(

 به آزمایشگاه، بیمارستان و پزشک وابستگی ایجاد می کند.

 چیست؟INR آزمایش خون

INR  در حقیقت نشان دهنده ي آن است که خون شما چه

ت طول می کشد تا لخته شود. درافراد عادي میزان آن مد

است.عدد باالتر نشـان دهنـده ي مـدت زمـان بیشتر  1حدود 

 براي لخته شدن خون است. پزشـک بسـته بـه علـت تجـویز 
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