
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 ٍارفاریيراٌّوای هصزف 

 

 

 تحت ًظز ٍاحذ آهَسش

3131 

 

 

ٍارفاریي یک دارٍی ضذ اًؼقاد خَراکی است کِ جلَی 

تٌا تزایي اس هطکالت ًاضی  ،گیزد لختِ ضذى خَى را هی

. کٌیذ  اس تطکیل لختِ دررگ ّای خًَی پیطگیزی هیی 

ٍارفاریي جلَگیزی اس تطکیل ّذف پشضک ضوا اس تجَیش 

 .ى ًیاس ًذاردآست کِ تذى ضوا تِ ا لختِ ای

 دستَرات هصزف ٍارفاریي

هْن . ٍارفاریي هؼوَال رٍسی یک ًَتت هصزف هیطَد -1

ّیچ گیاُ  . است کِ ّز رٍس در ساػت هؼیٌی خَردُ ضَد

اس دسیتَر  . تیص اس هقذار تجَیش ضیذُ هصیزف ًکٌییذ   

یک ًَتت را فزاهیَش   اگز. پشضکاى تِ دقت پیزٍی کٌیذ

دٍس فزاهیَش   ،ٍردییذ آیاد ى کِ تِ کزدیذ تِ هحض آ

ى ًطیذیذ  اگز تا رٍس تؼذ هتَجِ آ. کٌیذ هصزفضذُ را 

ًَتت فزاهَش ضذُ را رّا کزدُ تیِ تزًاهیِ دارٍییی    

 .هؼوَلتاى تاس گزدیذ

دارٍ را دٍ تزاتز ًکٌیذ کِ هوکي است هَجیة  هقذار -2

را هصزف هیی کٌییذ    ّز ًَتت کِ دارٍ. خًَزیشی ضَد

. رٍی یک تزگِ ػالهتی تگذاریذ تادچار اضیتثاُ ًطیَیذ  

. پیص اس ّواٌّگی تا پشضکتاى ٍارفاریي را قطغ ًکٌییذ 

هْن است کِ تِ طَر هٌظن تِ پشضکتاى هزاجؼِ کٌیذ تیا  

 .تْثَدیتاى را سیز ًظز داضتِ تاضذ

 ًکات هْن

هْوتزیي ًکتِ درتارُ ی هصزف قزظ ٍارفاریي -1

خَردى دارٍ در ٍقت هؼیي است تِ طَری کِ فزاهَش 

 ًطَد . سهاى ایذُ آل هصزف دارٍ ػصز است.

تا تَجِ تِ ایي کِ ؿذا هوکي است تز جذب دارٍ تاثیز -2

لثٌیات ٍ سثشیجات تیزُ چَى  ،گَضت هَادی ّوچَى -6 

کلن سثش تیا دارٍ تیذاخل    کاَّ ٍ ، اسفٌاج،تزٍکلیکلن 

 .اثز ٍارفاریي را در تذى کن هی کٌذ ٍ دارد

 

 

ٌّگام هصزف دارٍ در صَرت تزٍس ّز یک اس ػالئن ًادر 

سیز هصزف ٍارفاریي را قطغ کزدُ ٍ تا ٍلی جذی 

:پشضکتاى تواس تگیزیذ  

کثَدی یا درد اًگطتاى پا -1  

ادرار کذر یا تیزُ ٍ یا ادرار کزدى هطکل یا دردًاک-2  

سخن یا لکِ ّای سفیذ در دّاى-3  

 4-تة ٍ لزس 

گلَدرد-5  

ٍرم ساق پا-6  

 6-خستگی

افشایص ٍسى ؿیز ػادی-7  



 
ٌّگام هصزف ٍارفاریي ّزگًَِ ػالهتی اس خًَزیشی -9

 ٌّگام هسَاک سدى، خًَزیشی اس لثِ ّاخارجی هثل 

خًَزیشی ضذیذ  ،خَى دهاؽ کثَدی ٍسیغ تذٍى ضزتِ،

ٍؿیز ػادی اس تزیذگی ّا ٍ ّوچٌیي خًَزیشی ضذیذ ٍ 

ؿیز ػادی ٌّگام ػادت هاّاًِ حتوا تِ پشضک هزاجؼِ 

 .کٌیذ

درد هؼذُ یا  :لی ػثارتٌذ اسػالئن خًَزیشی داخ -11

هذفَع سیاُ ٍ قیزی  ،ادرار خًَی درد پطت، ضکن،

 خطکی یا تَرم هفصلی، درد، رًگ، سزفِ خًَی،

استفزاؽ خًَی یا حاٍی هَاد ؿذایی در یک سهیٌِ ی 

 .قَُْ ای

 هَارد احتیاط

ٍجَد ّز یک اس هَارد سیز پیص اس هصزف  در صَرت

سیزا ّوِ ایي ّا  ،ٍارفاریي پشضکتاى را هطلغ ساسیذ

 :احتوال خًَزیشی را افشایص هی دٌّذ

حساسیت تِ ٍارفاریي ٍ سایز دارٍ ّای ضذ اًـقاد یا -1

 ّز ًَع هادُ ؿذایی یا رًگ خَراکی یا دارٍ

 تارداری یا ضیز دّی-2

 ساتقِ یا اتتال تِ ّز ًَع تیواری-3

 سایواى اخیز-4

 سقَط یا ضزتِ تِ سز یا تذى-5

  طَل کطیذُ تاضذ تثی کِ چٌذیي رٍس-6

 ٌّگام هصزف ٍارفاریي تَصیِ هیطَد

دارٍّای دیگز حتی دارٍّای هجاس پیص اس هصزف -1

ٍیتاهیي ّا ٍ دارٍّای گیاّی تا پشضکتاى -تذٍى ًسخِ

 .هطَرت کٌیذ

کِ یک تزگِ ی ضٌاسایی پشضکی ّوزاُ داضتِ تاضیذ -2

 .ًطاى دّذ ٍارفایي هصزف هی کٌیذ

ًْا آ اس ٍرسش یا فؼالیت ّایی کِ هوکي است در-3

 .تثیٌیذ تپزّیشیذسیة آ

هزاقة تاضیذ دستتاى را ًثزیذ ٍ اس خالل دًذاى -4

 .استفادُ ًکٌیذ

ٍ اس ( تِ جای تیؾ ریص تزاش)اس هاضیي ریص تزاش -5

 .هسَاک ًزم استفادُ کٌیذ

کِ هزاجؼِ هی کٌیذ هصزف  تِ ّز پشضک ٍ دارٍساسی-6

.کٌیذ ٍارفاریي را یاداٍری   

 

 

 

 

ٍارفاریي را دٍر اس دستزس کَدکیاى ٍ دٍر اس گزهیا   -7

در اییي  )ًَر هستقین ٍ حزارت هزطَب ًگْذاری کٌییذ  

 (ضزایط ٍارفاریي فاسذ هی ضَد

ٍارفاریي تاریخ هصزف گذضیتِ را دٍر اس دسیتزس    -8

 .کَدکاى در تَالت تزیشیذ

ٌّگام هصزف ٍارفاریي ًثایذ ًَضیذًی الکلی تٌَضییذ  -9

سیزا کِ الکل رٍی ػولکزد ٍارفاریي در تذًتاى تاثیز هی 

 .گذارد

 .تـییزات ٍاضح ٍ سیاد در رصین ؿذایی خَد ًذّیذ-11

ٍ هْوتز اس ّوِ دارٍ را ّزگش تِ طَر خَدسزاًِ قطغ -11

 .یا کن ٍ سیاد ًکٌیذ

سقَط ًذاضتِ تاضییذ  هَاظة تاضیذ ضزتِ تِ سز ٍ یا -12

 .چَى احتوال خًَزیشی داخلی در ضوا ٍجَد دارد

سیثی م ٍ اًؼطاف پذیز اسفادُ کٌیذ تا آاس هسَاک ًز -13

 . تِ لثِ ّای ضوا ًزسذ

 

 

 

 

 

 

 


