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 ن،یوارفار از فادهتاس از هدف: زیعز ماریب

 .شماست خون شدن لخته زمان کردنی طوالن

 یا در دیواره عروق و لخته جادیا از نیوارفار

 .کندیمی ریجلوگ قلبی مصنوعی ها چهیدر
 

 نیوارفار مصرف مورد در ریز نکات به

 :دیکن توجه
 5ای2 وی صورت کوچک، نیوارفاری قرصها-1

 .استی  گرمی لیم

 مصرف پزشک دستور طبق را دارو مقدار-2

 .دیکن زیپره آن ارمقد کردن ادیز کم از و دیکن

 زمان در پزشک دستور طبق را PT شیآزما-3

 پزشک به را جواب و دیده انجام شده هیتوص

 (کباری ماه هر.)دیده اطالع

 :نکته

 به مصرف از بعد ساعت 22 تا 84 نیوارفار*

 سطح PT رسد،پسیم خودی خون سطح حداکثر

 قبل ساعت 22 تا 84 که رایی داروی خون

 دهدیم نشان دیا کرده مصرف

ی کارتی رو را خود PT شاتیآزما جواب* 

 .دیباش داشته خود با شهیهم و دیکن ادداشتی

 مصرف از را او دیکرد مراجعهی پزشک هر به* 

 .دیکن مطلع نیوارفار

 

 اریبس تواندیم دارو مقدار خودسرانه رییتغ-8

 .باشد خطرناک اریبس

ی جلد ریز ،یعضالن قیتزر گونه هر مورد در-5

 خدمات ویی سرپای جراح اعمال ای

 نیوارفار مصرف از را پزشک ،یدندانپزشک

 .دیکن مطلع

 نیوارفار با همزمان تواندیم مسکنی داروها-6

 مصرف صورت کند،در جادیا مشکل شمای برا

 .دیکن مشورت خود پزشک بایی دارو هر

 



 
 
 
 

 

 لکه ر،یکه مثلی عالئم بروز صورت در-2

 ،ینیب و لثه ازی زیخونر بدن،ی رو قرمزی ها

یا وجود مدفوع تیره  مدفوع ای ادرار در خون

 پزشک به حتما کمردرد ای درد دل ،رنگ

 .دیکن مراجعه

ی حاملگ به میتصم صورت در ها خانم-4

 .نمایید مشورت پزشک با حتما

 آخر هفته و اول ماهه سه در نیوارفار

 .دارد تیممنوعی حامگ

 که مخصوص ظرف در و جداگانه را دارو-9

 دیکن ینگهدار باشد مقاوم رطوبت و نور به

 .نشود اشتباه شمای داروها ریسا با تا

 
 

 

 

 

 در و دیکن کنترل را خود خون فشار مرتب-11

 مراجعه پزشک به خون فشار شیافزا صورت

 خون فشار شیافزا موجب نیوارفار. دیکن

 به مبتال مارانیب در مصرف آن یول شودینم

 .یردگمی باید با احتیاط صورت  باال خون فشار

 میرژ در را K نیتامیو ازی غنی غذاها-11

 شدن کم باعث چون دیکن محدود خودیی غذا

-یبروکل کلم-جگر.)شوندیم نیوارفار اثر

 -زیگشن-بروکسل کلم-برگ کلم-کلم-اسفناج

 (سبز برگی هایسبز و اخته زغال

 

 

    

 ن،یدینیک دازول،یمترون مثلیی داروها-12

 بروفن، ن،یندومتاسیا کلوفناک،ید :ها مسکن

 اثر نیریآسپ و کامیروکسیپ ناپروکسن،

 .کنندیم دیتشد را نیوارفار

 

 اثری ضدباردار و آرامبخشی داروها-13

 .کنندیم کم را نیوارفار

 

 را نیوارفار عوارض الکل مصرف-18

 .کندیم دیتشد

 

در صورت مصرف داروهای فوق، -15

خود را مطلع نمایید تا در خصوص پزشک 

 .میزان مصرف دارو، تصمیم گیری نماید

 


