
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توجه خيلي مهم 

 

اسويكس براي يا مددجوي گرامي داروي پالويكس 

ٌ در  سالمتي شما خيلي مهم و مفيد مي باشد لطفا

حتي يك  مصرف آن به هيج عنوان سهل انگاري نكنيد.

 روز هم داروي فوق بدون نظر پزشك قطع نشود.

اهميت مصرف داروهای ضد انعقادی پس از .1

 استنت گذاری در چيست؟ 

داروهای ضد انعقادی، كه "ضد پالكت" یا "رقیق كننده 

خون" نیز نامیده می شوند، احتمال حمله قلبی، سكته و 

مرگ را كاهش می دهند زیرا احتمال تشكیل لخته خون 

یدهند. برای شما بسیار مهم است كه بر را كاهش م

اساس نسخه تجویز شده این داروها را مصرف كنید 

 كنید حال عمومی تان بهتر شده حتی وقتیكه احساس می

 است.

بعد از تعبیه استنت استفاده از این داروها بسیار حیاتي 

      بوده زیرا مانع از لخته شدن و بسته شدن استنت

 مي شود.

پزشك دیگری، برای مثال دندانپزشكتان، شما را از  اگر

مصرف این داروها منع كرد، حتماً قبل از توقف 

مصرف این داروها با پزشك متخصص قلبتان مشورت 

 كنید.

 

اگر خوردن يك وعده از داروی ضد انعقادی .2

 را فراموش كردم، چه كنم؟ 

یك وعده از آسپرین یا پالویكس را فراموش كردید، به 

محض اینكه این اتفاق را به خاطر آوردید دارویتان را 

مصرف كنید. هرگز سعی نكنید كه با مصرف دوبرابر 

دارو در وعده بعدی )یا روز بعد( این فراموش كاری 

 را جبران كنید.

 

 

 

چرا بايد دو نوع داروی ضد انعقادی را  .3

 همزمان مصرف كنم؟ 

كنند. تركیب همزمان  به دو روش متفاوت عمل می

ع از انعقاد خون و تشكیل لخته عملكرد این دو دارو مان

خواهد شد. این تركیب باعث می شود كه تشكیل لخته 

های خون كه منجر به انسداد عروق می شود كاهش یابد. 

مصرف همزمان آسپرین و داروی ضد انعقاد تجویز شده 

خون بهترین راه محافظت در برابر لخته های 

مصرف همزمان این دو دارو برای عملكرد درست است.

 آنها بسیار مهم است.

آيا مصرف همزمان پالويكس و ساير داروهايی .4

كه مصرف ميكنم، عوارض خاصی به همراه 

 نخواهد داشت؟ 

حتماً پزشك متخصص قلب خود را از داروها، ویتامینها و 

خورید و یا تصمیم دارید  میسایر مكمل های دارویی كه 

ارض در آینده مصرف كنید، مطلع نمایید و در مورد عو

 احتمالی مصرف همزمان آن داروها سوال كنید.

به عنوان مثال استفاده از داروهاي مسكن به همراه این 

 داروها ممكن است عوارض گوارشي و ... ایجاد كند.

در مورد رژيم درمانی دارويی  یهايپرسش 
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اگر مصرف داروهايم را متوقف كنم چه .8

 اتفاقی می افتد؟ 

با اینكار شما احتمال ایجاد لخته درون استنت یا در 

نواحی نزدیك به آن را افزایش خواهید داد. این لخته می 

 تواند باعث حمله قلبی، سكته یا حتی مرگ شود.

 

ثر بريدگی دچار خونريزی شوم و يا اگر در ا.9

خون مردگی های وسيع در تنم ايجاد شود، آيا 

 بايد مصرف داروی ضد انعقادم را متوقف كنم؟ 

خیر، قبل از هر تصمیمی با پزشك متخصص قلبتان 

 تماس بگیرید.
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اگر يك پزشك متخصص قلب ديگر، يك .5

زشك يا يك داروساز دستور به توقف دندانپ

 مصرف داروی ضد انعقادی داد، چه كنم؟ 

مصرف داروی خود را قطع نكنید. بالفاصله به پزشك 

 متخصص قلب خود اطالع دهید.

( مصرف داروی دوز )آيا ميتوانم ميزان.6

پالويكس را بعد از چند هفته يا چند ماه كاهش 

 دهم؟ 

سرانه خودرا  هرگز میزان مصرف دارو ضروری است

تغییر ندهید و یا استفاده از دارو را متوقف نكنید مگر 

آنكه دستور مصرف جدیدی از پزشك متخصص قلبتان 

 داشته باشید.

آيا وقتی حالم بهتر شد ميتوانم مصرف .7

  داروهايم را متوقف كنم؟

خیر، شما باید به مصرف روزانه داروهایتان بر اساس 

وقتیكه احساس میكنید دستور پزشك ادامه دهید حتی 

 حالتان بهتر شده است.
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