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 ®ماِروان ®کومادين
Warfarin 

ين و مارون دکوما .)Marevan(و مارون )Coumadin(کومادين –وارفارين در استراليا تحت دو نام تجاری در دسترس است 
.  اگر شما اين دو مارک تجاری را جانشين هم بکنيد هيچ تضمينی برای اينکه شما همان اثر را نيستندشبيه هم هستند ولی يکی 

مگر اينکه دريافت کنيد وجود ندارد.  شما هميشه بايد همان مارک تجاری را مصرف کنيد که در اول برايتان تجويز شده بود
.ی بدهدديگردکترتان دستور

خون به یاگر لختهانعقاد خون يا رقيق کننده ی خون است که به لخته نشدن خون کمک ميکند.وارفارين يک نوع داروی ضد
.خواهد شدباعث مسائل جدی منتقل شودجاهای ديگر بدن مثل قلب، ششها، يا مغز 

آزمايش خون مقدار وارفارين الزم برای شما را يکروز طول بکشد.  دکترتان با استفاده از7تا 3تاثير کامل وارفارين شايد 
ميباشد. ))International Normalised Ratio(نسبت همسان شده ی بين المللی (INRنام آزمايش خون تنظيم خواهد کرد.

INRمقدار وارفارين شما تغيير داده شود تا اينکه ممکنست اندازه گيری ميکند.  مدت زمان الزم برای لخته شدن خون شما را
قرارهای مالقاتهای خودتان را با دکتر و آزمايشگاهتان نگهداريد.را برای شرايط شما حفظ کند. INRبهترين حد 

تجويز بخوريدطبقرا وارفارين
 وارفارين بصورت قرص هست که بايد از طريق دهان خورده شود.•
آزمايش خون شما نتيجهمقدار وارفارين شما را تجويز خواهد کرد. مقدار داروی شما ممکنست با توجه بهتاندکتر•

 تغيير کند.
 بخوريد. روزی يکبار، هر روز درهمان موقعوارفارين را •
ش کرديد، بهفراموبيشتر با پياپی.  اگر دو بارنخوريدفراموش کرديد، روز بعد دو برابر خوردن دارو رااگر يکبار•

 دکترتان تلفن کنيد.
 تا زمانيکه دکترتان نگفته، هرگز خوردن وارفارين را قطع نکنيد.•
 تا بمقدار کافی داشته باشيد.  برای آخر هفته ها يا تعطيالت از قبل برنامه ريزی کنيد.يک بسته وارفارين نگهداريد •
 هيچکس را در وارفارين خود سهيم نکنيد.•
به همه ی آنهايی که  بشما خدمات درمانی ميدهند بگوييد که شما وارفارين ميخوريد. اين افراد شامل دکتر، •

 د.ناورژانس ميباشپرسنلدندانپزشک، پرستار، داروساز، 
درطول مدت زمانی که از وارفراين استفاده می کنيد رژيم غذايی معمول خود را حفظ کنيد. مقدارمصرف سبزيجات •

.يجات با برگهای سبز) را تغيير ندهيدخود (سبز
INRآب ذغال اخته و مقدار زياد شيرسويا يا روغن کانوال ميتوانند با وارفارين تداخل ايجاد کرده و بر روی نتيجه ی •

کتر بگذارند.  اينها را بحد اعتدال بخوريد يا اگر ميخواهيد مقدار مصرف روزانه ی خود را تغيير دهيد با دتاثيرشما 
 خود صحبت کنيد.

 مشروبات الکی را در حد اعتدال بخوريد و با دکتر خود در مورد مقدار بيخطر مشروبات الکی مذاکره کنيد.•

موارد زير با دکتر يا داروساز خود تماس بگيريد:هر يک ازدارا بودنصورت در
 خونريزی غير معمول•

oشبيه دانه های قهوه برنگ قرمز يا قهوه ای  یسرفه يا استفراغ مواد 
oخونريزی بينی يا خونريزی بيش از حد لثه در اطراف دندانها 
oمدفوع قرمز يا سياه قيری 
oادرار قرمز يا تيره 
oکبوديهايی که بدون آسيب ظاهر شوند 
oخونريزی از بريدگيها که با فشار بند نيايند 
o قاعدگی (پريود)جرياندر خونريزی خيلی شديد از ناحيه  واژن يا
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 درد، ورم کردگی، يا احساس ناراحتی•
 سردرد شديد•
 احساس ضعف، صحبت نا مفهوم، يا تغييرات در بينايی•
 ساعت طول بکشد24تهوع، استفراغ، يا اسهال که بيشتر از •
 خستگی، تب، لرز، گلودرد، جوش پوستی خارش دار، يا زخم دهان•
 مشکل تنفسیگونههر•
 ظاهر شودبعد از شروع اين داروکهجديدینشانهگونههر•

هشدارها
اين شامل داروهای تجويزی، داروهای قبل از خوردن هرگونه داروی جديد با دکتر يا داروساز خود صحبت کيند.•

 غير تجويزی، گياهی، مکملهای غذايی،  وداروهای خانگی ميباشد.  اينها ميتوانند با وارفارين تداخل ايجاد کنند.
دوران حاملگی وارفارين نبايد مصرف شود.  اگر فکر ميکنيد که حامله هستيد يا برنامه ريزی ميکنيد که حامله در •

 شويد فورا به دکتر خود بگوييد.
شوند دوری کنيد.  تراز ورزشها يا فعاليتهايی که ممکنست باعث آسيبهايی مثل کبودی، بريدگی، يا آسيب های جدی•

 سيب به سرتان را فورا به دکترتان گزارش دهيد.هرگونه زمين خوردگی يا آ
 قبل از هرگونه عمل يا درمان، به دکتر، متخصص، يا دندانپزشک بگوييد که شما وارفارين مصرف ميکنيد.•

در صورت هرگونه سئوال يا نگرانی با دکتر يا داروساز خود صحبت کنيد.  

روز هفته در دسترس ميباشد.7ساعته در 24اشاره، خدمات ترجمه رايگان و محرمانه، شامل زبان 
از کارمندان بخواهيد که برايتان مترجم بگيرند.

لطفا به کارکنان مراقبين، مراقبت های مجانی به ديگران ارائه ميدهند.  آنها ممکنست اعضای خانواده، دوستان يا همسايه ها باشند.  در صورت داشتن مراقب
بگوييد.

ممنوع است.کشيدن سيگار جريمه بدنبال خواهد داشت.100تمام مراکز بهداشتی و زمينهای ما %کشيدن سيگار در
تماس بگيريدwww.icanquit.com.auيا سايت اينترنت 849137برای ترک سيگار با تلفن 

پارکينگ مجانی در محوطه بيمارستان در دسترس ميباشد.

راهی برای بهبود مداوم سرويس خودمان استقبال ميکنيم.ما از نظرات شما درباره اين بروشور بعنوان 
نظريات خودتان را به آدرس زير ايميل کنيد:

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au 


