)الكومادين (الوارفارين
Coumadin (Warfarin)

Blood thinner medicine
Coumadin is also called warfarin. This type
of medicine is known as an anticoagulant
or blood thinner. Coumadin helps stop clots
from forming in the blood. A blood clot could
cause serious problems if it moved to a
different part of the body, such as the heart,
lungs or brain.

Your blood tests while taking
Coumadin
Your doctor will use a blood test to adjust
your Coumadin dose. The blood test is
called an INR (International Normalized
Ratio). It measures how long it takes your
blood to clot. Your Coumadin dose may
need to be changed to keep the best INR
range for your condition.
Be sure to keep your blood test and
doctor appointments while taking
Coumadin. If you will not be able to get to
the appointment as scheduled, call right
away to make another apoointment.

Take Coumadin as ordered
•

Coumadin comes in tablets to be taken
by mouth.

•

Your doctor will tell you how much
medicine to take. This is your dose.

•

Your dose may change based on your
blood test.

•

Take Coumadin one time each day, at
the same time each day.

•

If you forget a dose, do not take two
doses the next day. Call your doctor if
you miss two or more doses.
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الدواء ال ُمر ِّقق للدم
 ويُطلق على هذا النوع.يُعرف الكومادين أيضا ً باسم الوارفارين
 ويساعد الكومادين على.من الدواء مانع التخثر أو مرقق الدم
 ويمكن أن تؤدي الجلطة الدموية.منع تكوين الجلطات في الدم
،إلى مشكالت خطيرة إذا انتقلت إلى جزء مختلف من الجسم
.مثل القلب أو الرئتين أو المخ

اختبارات الدم التي تخضع لها أثناء تناول
الكومادين
سوف يستخدم الطبيب المعالج اختباراً دمويا ً لضبط جرعة
 ويُطلق على اختبار الدم هذا “اختبار نسبة سيولة الدم.الكومادين
. وهو يقيس المدة التي يستغرقها الدم في التجلط.”INR العالمي
قد تحتاج إلى تغيير جرعة الكومادين للحفاظ على أفضل مدى
.لنسبة السيولة لحالتك
تأكد من الحفاظ على مواعيد اختبارات الدم ومواعيد الطبيب
 إذا كنت لن تتمكن من الوصول إلى.أثناء تناول الكومادين
 فاتصل على الفور لتحديد موعد،الموعد بحسب ما هو مقرر
.آخر

تناول الكومادين حسب اإلرشادات
.	•يأتي الكومادين على شكل أقراص للتناول عن طريق الفم
	•سوف يُخطرك الطبيب بمقدار الدواء الذي ينبغي أن
. وسيكون ذلك المقدار هو الجرعة المقررة لك.تتناوله
  .	•وقد تتغير الجرعة وفقا ً الختبار الدم الخاص بك
 في نفس الموعد من،ً	•تناول الكومادين مرة واحدة يوميا
.كل يوم
. فال تتناول جرعتين في اليوم التالي،	•إذا نسيت جرعة
.ولكن اتصل بالطبيب إذا فاتتك جرعتان أو أكثر
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•

Never stop taking your Coumadin
unless told to do so by your doctor.

	•ال تتوقف عن تناول الكومادين ما لم يطلب منك
.الطبيب المعالج ذلك

•

Keep a supply of medicine, so you do
not run out. Plan ahead for weekends,
holidays and vacations.

	•احرص على أن يكون لديك مخزون من الدواء حتى ال ينفد

•

Do not share this medicine with anyone.

•

Tell all of your health care providers you
are taking Coumadin. This includes your
doctors, dentists, nurses, pharmacists
and emergency workers.

•

•

Eat your normal diet while taking
Coumadin. Do not change the amount of
green, leafy vegetables you eat in your
diet.
Check with your doctor before drinking
alcohol, such as beer, wine and liquor.

Call your doctor if you have:
•

Unusual bleeding:

. خطط مسبقا ً لنهايات األسبوع واألجازات والعطالت.منك
.	•ال تشارك هذا الدواء مع أي شخص
،	•أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية بأنك تتناول الكومادين
وهذا يشمل األطباء المعالجين وأطباء األسنان والممرضين
.واألطباء الصيدالنيين وعمال الطوارئ
 وال تغير مقدار.	•تناول غذاءك المعتاد أثناء تناول الكومادين
.الخضروات الخضراء والمورقة التي تأكلها في غذائك
 مثل البيرة والخمر،	•استشر الطبيب قبل تناول الكحوليات
.والمسكرات

:اتصل بالطبيب المعالج إذا كنت تعاني من

:	•نزيف غير عادي

ÌÌ Coughing up or vomiting red or brown
material that looks like coffee grounds

    سعال وتقيؤ مواد حمراء أو بنية تبدو مثل ثفل القهوة

ÌÌ Nose bleeds or extra bleeding from
the gums around your teeth

    نزيف من األنف أو نزيف زائد من اللثة حول أسنانك

ÌÌ Red or black tarry stools
ÌÌ Red or dark urine
ÌÌ Bruises that appear without injury
ÌÌ Bleeding from cuts that does not stop
with pressure
ÌÌ Very heavy vaginal bleeding or
menstrual flow
•

Pain, swelling or discomfort

•

Nausea, vomiting or diarrhea that lasts
more than 24 hours

•

Tiredness, fever, chills, sore throat,
itching rash or mouth sores

•

Any new signs after starting this medicine
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    براز قطراني أحمر أو أسود
    بول أحمر أو قاتم
    كدمات تظهر بدون إصابة
    نزيف من جروح ال يتوقف مع الضغط

نزيف مهبلي حاد أو نزيف حيضي



	•ألم أو تورم أو عدم ارتياح
 ساعة24 	•الغثيان أو التقيؤ أو اإلسهال الذي يستمر ألكثر من
	•التعب أو الحمى أو القشعريرة أو التهاب اللوزتين أو الطفح الناتج
عن الحك أو التهابات الفم
أي مؤشرات جديدة بعد بدء هذا العالج

•
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Call 911 or have someone take you to
an emergency room if you have:
•

Severe headache

•

Weakness, slurred speech or visual
changes

Precautions
•

Talk to your doctor or pharmacist before
taking any new medicines. This includes
prescription medicines, over the counter
medicines, herbals, food supplements
and home remedies. These can make
Coumadin not work as it should.

•

Coumadin should not be taken during
pregnancy. If you think that you are
pregnant or may become pregnant, tell
your doctor right away.

•

Avoid sports or other activities that may
cause injury like bruising, cuts or serious
injury. Report any falls or blows to the
head to your doctor right away.

•

Have your blood tests done as
ordered, so you can work with your
doctor to be sure you are taking the right
amount of medicine.

Talk to your doctor or pharmacist if you
have any questions or concerns.
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 أو اطلب من شخص اصطحابك إلى911 اتصل على
:غرفة طوارئ إذا كنت تعاني من

•صداع حاد
•الضعف أو عدم التحدث بوضوح أو تغيرات في
الرؤية

احتياطات

•تحدث إلى الطبيب المعالج أو الصيدالني قبل تناول أية أدوية
 وهذا يشمل األدوية الموصوفة بنشرة طبية واألدوية.جديدة
غير الخاضعة إلشراف الطبيب واألعشاب والمكمالت
 حيث إن هذه األشياء قد ال،الغذائية والعالجات المنزلية
.تجعل الكومادين يؤدي وظيفته كما ينبغي
 إذا كنت تعتقدين.•ينبغي عدم تناول الكومادين أثناء الحمل
 فالرجاء إخبار الطبيب،أنك حبلى أو قد تصبحين حبلى
.المعالج على الفور
•تجنب ممارسة الرياضة أو غيرها من األنشطة التي قد
تسبب اإلصابات مثل الكدمات أو الجروح أو اإلصابات
 أخبر الطبيب المعالج بأي حاالت سقوط أو لكمات.الخطيرة
.تعرضت لها رأسك على الفور

 بحيث يمكنك،	•قد أجريت لك اختبارات دم بحسب التعليمات
العمل مع طبيبك للتأكد من أنك تتناول الكمية الصحيحة من
.الدواء

تحدث إلى الطبيب المعالج أو الصيدالني إذا كانت لديك أية أسئلة
.أو مخاوف
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