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االتصال الجانبٌة التً تستوجب عراض األماهً 

 ؟بالطبٌب على الفور عند حصولها 

 
أو الجلدي، الطفح مثل الدواء، من حساسٌة أعراض 

  انتشار أو تورمها أو البشرة احمرار أو الحكة،

 .التنفس فً صعوبة أو  تمشرها، أو علٌها البثور

 

فً صعوبة أو الجسم من واحد جانب فً الضعف 

 أحد تهدل االتزان، فً تغٌر أو التفكٌر، أو الكالم

 .الرؤٌة وضوح عدم أو الوجه، جانبً

أو سخونة أو بتورم الشعور أو إغماء أو شدٌد دوار 

 .الذراع أو الساق فً ألم أو اللون فً تغٌٌر أو تنمٌل

الشدٌد الضعف أو باإلرهاق الشعور أو شدٌد صداع. 

 

 موانع استعمال الدواء ؟ 

 
سُّس   المرٌض لدى كان   إذا  أي    أو الوارفارٌن تجاه ت ح 

 .الدَّواء هذا علٌه ٌشتمل   آخر مكو  ن

اآلتٌة الحاالت إحدى من ٌ عانً  المرٌض   كان   إذا: 

 .الشَّوكً الحبل أو الفمري العمود فً تخدٌر -

هات أو الدَّموٌة األوعٌة ت مدُّد -  .الدَّم أ مَّ

دب ا لت هاب - زء التهاب) الرَّ  الغلٌظ ة األمعاء من ج 

ى دب ٌ سمَّ    .(الرَّ

الا  المرٌضة   كانت إذا  .حامالا  تكون   أن ٌ حت مل أو حام 

 والرضاعة؟الحمل 

 
ممدمً إخبار وٌجب الحمل فً استخدامه ٌمنع 

 .للحمل التخطٌط عند الصحٌة الرعاٌة

أثناء الحمل منع وسائل استخدام النساء على ٌجب 

 آخر بعد الولت بعض تستمر لد الدواء، هذا تناول

 .الصٌدلً أو الطبٌب لبل من تحدد جرعة

المرضعات لألمهات بالنسبة مخاطر توجد ال أنه وجد 

 غٌر المرضعات فاألمهات لذلن الرضع، وأطفالهن

 .الدواء تناول من ممنوعات

 
 ؟بالوارفارٌن (ن) ما عاللة فٌتامٌن

 
   .مختلفة بنسب (ن) فٌتامٌن على تحتوي األغذٌة بعض

 تخثر) الدموٌة الجلطات تكوٌن فً ٌدخل (ن) فٌتامٌن وألن

 تحتوي التً والحبوب الخضراء الورلٌات تناول فإن (الدم

 العالج مفعول على تؤثر لد ن فٌتامٌن من عالٌة نسب على

 أفضل) فمرة فً المذكورة الصحٌحة بالطرق تؤخذ لم إذا

 .(الدواء لتناول طرٌمة

 

 ؟ الوارفارٌنتخزٌن كٌفٌة 

 
 ا من الغرفة ٌحفظ فً درجة حرارة أن ٌجب محمٌا

ٌجب عدم  تخزٌنه فً )الضوء وفً مكان جاف 

 (.رطبةالحمام أو أماكن 

 األطفالٌجب حفظ الدواء بعٌدا عن متناول أٌدي . 
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 :(warfarin) الوارفارٌندواء عن ممدمة 

 
 الدم سٌولة لزٌادة ٌستخدم ودواء   الدم لتخثر مضادة مادة هو

 أو (الدم تخثر) الدموٌة الجلطات تكون منع طرٌك عن وذلن

   .نموهــا منع

 

  انتظام عدم منها الوارفرٌن لعالج استخدامات عدة هنان

 .الجلطات الجراحٌة، الملب عملٌات بعد الملب، ضربات

 
 ؟(INR) إن آر  آيما هو الـ 

 
 الدمالسٌولة فً معدل اختبار ٌمٌس هو. 

  الطبٌبلبل تحدد مدى السٌولة من. 

كلما للت ). تعكس نتٌجة االختبار فعالٌة جرعة الدواء

 (.      االختبار للت السٌولة والعكس صحٌحنتٌجة 

 

 

 الدواء؟ماهً أفضل طرٌمة لتناول 

 
الٌوم من نفسها األولات فً الوارفارٌن دواء تناول  

 .بانتظام

الطعام مواعٌد عن بعٌداا  فارغة معدة على الدواء  تناول. 

مثل (ن) فٌتامٌن على تحتوي التً العناصر تناول  

  محدد أسبوعً بمعدل ٌكون أن ٌجب (الخضار) الورلٌات

 3 ب الوارفارٌن حبة تناول بعد أو لبل ٌكون وأن وثابت

 .الطبٌة الرعاٌة بممدمً باإلستعانة وذلن ساعات

 

   إحدى الجرعات؟فاتتنً أفعل إذا ماذا 

 
 ًممكنولت ألرب تناول الجرعة ف. 

 إذا كان الولت لرٌب من الجرعة التالٌة ال تأخذ الجرعة

 .الفائتة

 ا حتى عند نسٌان ال تتناول جرعتٌن فً آن واحد معا

 .جرعة

 بإستشارةال تغٌر الجرعة مهما تعددت األسباب إال  

  .الرعاٌةممدمً 
 

 ؟ماذا ٌ مكنن  أن تفعل لتملٌل خطر النزٌف
 

هذه ات ب  ْع  الوارفارٌنلتملٌل خطر حدوث نزٌف من عالج 

 :اإلرشادات

  اإلصابة من نفسن   اْحم. 

   اإلحتكان تتطلَّب التً األنشطة أو الرٌاضات تجن ب  

 عالٌة خطورة درجة على تحتوي والتً الجسدي،

 .الرأس إلصابة

  دراجة خوذة ارت د. 

 ْم  والنظافة للعناٌة أماناا أكثر منتجات استخد 

 ناعمة األسنان فرشاة ت ساعد أن ٌ مكن .الشخصٌة

  والحاللة الشمعً، األسنان تنظٌف وخٌط الشعر،

 .النزٌف منع على الكهربائٌة الحاللة ماكٌنات بإستخدام

 

 ؟ماذا تفعل فً حال حصول نزٌف 

 
النزٌف ٌتولف حتى المصابة المنطمة على اضغط،  

 المعتاد من دلائك بعدة أطول ولتاا ذلن سٌستغرق

  الثلج ٌكون وربما ،الدم لتخثر المضاد العمار بسبب

 .أٌضا مفٌدا

 ًوضع األنف جسر على اضغط األنف، نزٌف حال ف 

 غضون فً النزٌف ٌتولف لم إذا ،علٌه الثلج من بعضا

  ،غزٌراا  النزٌف كان إذا أو دلائك 10 إلى 4 من فترة

 .منن طوارئ غرفة ألرب إلى فتوجه

األدوٌة والمكمالت واألطعمة التً تتفاعل مع 

 ؟الوارفارٌن
 
 ْأو العشبٌة العالجات أو األدوٌة جمٌع عن طبٌبن   أ ْخب ر 

 .تتناولها التً الغذائٌة المكمالت
 ْم أْخب ر مد   ْدمات م    تتناول بأنن   الصحٌة الرعاٌة خ 

  أو األسنان بطب متعل  مة إجراءات اتخاذ لبل الوارفارٌن

 .أخرى طبٌة إجراءات أي

لبل الوارفارٌن دواء على أنن الصٌدلً أو الطبٌب أخبر 

 أو الحٌوٌَّة المضادَّات أو األسبرٌن استخدام بدء

 .الفطرٌات مضادات

لد طبٌبن، مع تحدث التدخٌن، عن تولفت أو بدأت إذا 

 .تتناوله الذي الدواء جرعة ممدار تغٌٌر إلى تحتاج

 

وتؤدي إلى  الوارفارٌناألطعمة التً تتعارض مع بعض 

 :ارتفاع معدل السٌولة فً الدم والتً ٌجب تجنبها

 
 .البريالتوت البري وعصٌر التوت •

 .فصوص الثوم•

 .  الزنجبٌل•

 .المرفة•

 .الحلبة•

 .فروتالجرٌب •

 .العرلسوس األسود•

 

إلى وتؤدي  الوارفارٌنالتً تتعارض مع بعض األطعمة 

 :الدممعدل السٌولة فً انخفاض 

 
 .  الخضروات الورلً•

 .  األفوكادو•

 .األخضرالشاي •

 .الجنسنجعشبة •

 .البمركبدة لحم •

 .  الفول والعدس•

 

CSS04.INFO56/1 CSS04.INFO56/1 CSS04.INFO56/1 


