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 1mgقرص خوراکی وارفارين

 
بیه اطیال    و در دسیرر  بیودن  ن    مرکی  قلیش شی يد رجیايی     دارويیی  به فرمولر ميلی گرمی وارفارين  3قرص خوراکی اضافه شدن با توجه به                 

 محررم می رساند که:اساتيد/پ شکان و پرسراران 

مصرف می شود.  با توجه به مکانیسم اثر و تولید و ده ها سال است که ضد انعقاد خوراکی  های بعنوان یکی از قدیمی ترین و موثر ترین دارویوارفارین داروی 

ز اهمیت خاصی برخوردار می برای کادر پزشکی و بیماران اعوارض حاصل از مصرف دوز نامناسب دارو، تنظیم دوز و پیشگیری از بروز مخاطرات حاصل از مصرف آن 

در میلی گرمی عرضه می شد که  5در دنیا تولید و عرضه می گردد. متاسفانه در ایران سالیان سال فقط دوز قرص خوراکی آن  ختلفی ازمبدین منظور دوزهای باشد. 

 میلی 1خوشبختانه قرص خوراکی مصرف مقادیر کمتر از یک قرص در روز می توانست مشکالتی را برای بیمارن بخصوص بیماران خرد سال فراهم نماید. مواقع لزوم 

گرم میلی  5/2پزشکان محترم در مواردی که بیمار به کمتر از وارفارین به فرمولر دارویی مرکز قلب شهید رجایی اضافه شده و از این پس در دسترس می باشد. گرم 

خطای دارویی و مصرف اشتباه این لطفا جهت پیشگیری از گرم آن را تجویز نمایند.  میلی 1در روز نیاز دارد می توانند قرص میلی گرمی(  5) نصف قرص وارفارین 

موارد الزم به پرستاران محترم و موقع ترخیص به بیماران یا همراه دارو حتما قید شود و   mgدو نوع قرص از وارفارین، دستور دارویی به دقت و کامل نوشته شده و 

 آنان گوشزد شود.   

. که فعال فقط قرص های میلی گرم های مختلف در فهرست رسمی داروهای ایران وجود دارددر به شکل دارویی قرص خوراکی وارفارین سدیم  اشکال دارويی:

1mg   5وmg   .آن در ایران در دسترس می باشد 

 

 mg 5سایر موارد مانند عوارض دارویی، منع مصرف، تداخالت دارویی و .... تفاوتی با قرص در  ،مقدار ماده موثره دارودر تفاوت جز وارفارین   1mgقرص نکره: 

 وارفارین ندارد. 

  

 دکرر ناصر هداوند

 مرک   موزشی، تحقيقاتی و درمانی قلش و عروق ش يد رجايی -بخش خدمات و مراقبر ای دارويی     

Warfarin S odium   1  mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   10 mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   2  mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   2 .5 mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   3  mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   4  mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   5  mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   6  mg
TABLET ORAL

Warfarin S odium   7 .5 mg
TABLET ORAL


