
 
  

 

 Apixabanآپیکسابان 

ًَعی دارٍی ضذ اًعقاد خَى یا رقیق کٌٌذُ خَى اعر  تعریف : 

کِ خیؾگیزی ٍ درهاى لخسِ ؽذى خَى در خا یا افطالحا ززٍهیَس 

(، لخسِ ؽذى خَى در ریِ ّا ) آهثَلی ریِ (  DVTٍریذ عوقی ) 

 ٍ عکسِ ّای قلثی ٍ هؽشی اعسفادُ هی گزدد.

 

 هیلی 5هیلی گزهی ٍ  5.5ایي دارٍ در دٍسّای  ديز مصرفی :

گزهی هَجَد هی تاؽذ هقزؾ آى تٌا تز دعسَر خشؽک اس یک زا 

 دٍ تار در رٍس هسؽییز اعر. 

 

هْوسزیي عارضِ ی آى خًَزیشی اعر . عایز   عًارض جاوبی :

عَارك ؽاهل : عزدردّای ؽذیذ ، زؾٌج ، زؽییز در تیٌایی ، تی 

حغی یا عَسى عَسى ؽذى تاسٍ یا خاّا ، خغسگی ؽذیذ ، ضعؿ ، 

اط کثَدی رٍی خَعر ، زَْع ، طدؼ قلة ، عزگیجِ ، ایجاد ًق

 .زٌگی ًفظ ٍ حسی خظ خظ عیٌِ اؽارُ کزد

 

 

 مراقبت َا :
در سهاى هقزؾ ایي دارٍ اس ـعالیر ّایی کِ هوکي اعر  -1

تاعث فذهِ ٍ آعیة تِ خَعر ٍ ایجاد جزاحر ّای ؽذیذ گزدد 

 ، جذا خَدداری ًواییذ. 

اعسفادُ هی کٌیذ حسوا در فَرزی کِ اس دًذاى هقٌَعی  -5

 هزاقة لثِ ّای خَد تاؽیذ ٍ اس آعة تِ آًْا جلَگیزی کٌیذ.

زَفیِ هی ؽَد اس هغَاک ًزم تزای ؽغسؾَی دًذاى ّا ٍ هاؽیي  -3

 افالح تزقی تِ جای زیػ افالح کٌیذ. 

در فَرزیکِ کِ ًیاس تِ جزاحی اٍرصاًغی ٍ یا هزاجعِ تِ درهاًگاُ  -4

زتَط را در جزیاى هقزؾ ایي دارٍّا دًذاى خشؽکی داریذ حسوا خشؽک ه

 قزار دّیذ. 

اگز در سهاى هقزؾ دارٍ دچار ادرار قزهش یا هذـَع عیاُ ؽذیذ  -5

 حسوا تِ خشؽک خَد اطالع دّیذ. 

در تیواراى خاًن کِ عادذ هاّیاًِ عٌگیي ٍ طَالًی دارًذ  -6

 حسوا قثل اس هقزؾ دارٍ خشؽک خَد را در جزیاى قزار دّیذ. 

تیواری ّای اًعقادی خَى هاًٌذ  در فَرزی کِ دچار -7

ّوَـیلی ٍ یا کوثَد ـاکسَرّای اًعقادی خَى ّغسیذ حسوا تا 

 خشؽک خَد هؾَرذ کٌیذ. 

تزای جثزاى یک ٍعذُ ـزاهَػ ؽذُ اس دارٍ ، ّزگش دٍس   -8

 اضاـی در سهاى تعذی هقزؾ دارٍ اعسفادُ ًکٌیذ.

تغیار هْن اعر کِ ّز رٍس تِ یاد داؽسِ تاؽیذ زا قزؿ  -9

 اتاى خَد را طثق عاعر هؾخـ هقزؾ ًواییذ. آخیکغ

در طَل درهاى تا هزاجعِ تِ خشؽک خَد جْر تزرعی  -11

 ـاکسَرّای اًعقادی خَى اس تزٍس خًَزیشی ّای ًاگْاًی جلَگیزی کٌیذ.

 دارٍ را هی زَاى  ّوزاُ تا ؼذایا تذٍى ؼذا هقزؾ کزد .   -11
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  آمًزش بٍ بیمار-ياحد پرستاری

 بیماران قلبی  گريٌ َدف :

 2002تديیه : بُار 
 



 

 
 

 

 
 

 ( Ranolazinراوًالزیه ) 
اس دعسِ دارٍّای قلثی عزٍقی اعر کِ تزای  تعریف :

درهاى آًضیي هشهي هَرد اعسفادُ قزار هی گیزد ٍ تاعث 

 تْثَد جزیاى خَى هی ؽَد.

 

هیلی گزهی ،  375ایي دارٍ در دٍسّای  ديز مصرفی :

هیلی  1111هیلی گزهی ٍ  751هیلی گزهی ،  511

هیلی گزهی آى تیؾسز  511گزهی هَجَد اعر کِ دٍس 

اس عایز دٍسّا زَعط خشؽکاى زجَیش هی گزدد. هیشاى 

هقزؾ آى تغسِ تِ ؽزایط تیواری ـزد ٍ ًظز خشؽک 

  هعالج هسفاٍذ هی تاؽذ.

 

 

 

 

 عًارض جاوبی : 

 ِعزگیج 

  زَْع 

  عزدرد 

  یثَعر 

 عٌکَج 

  ضعؿ ٍ خغسگی 

   ّوچٌیي هی زَاًذ تاعث اـر ـؾارخَى ٍ حسی

 تزٍس زٌگی ًفظ ًیش تؾَد .

   ٍ کاّؼ ضزتاى قلة یا احغاط طدؼ قلة

  ادم هحیطی ًیش اس جولِ عَارك آى اعر.

 

 

 

 مراقبت َا :
در هذذ سهاى هقزؾ ایي دارٍ در سهاى ّای هقزر تِ خشؽک  -1

خَد هزاجعِ ًواییذ زا اس ًظز ـؾارخَى ، عولکزد کلیِ ٍ قلة 

 هَرد را تزرعی قزار گیزد . 

چٌاًچِ عول جزاحی در خیؼ داریذ حسوا خشؽک خَد را اس  -5

 هقزؾ ایي دارٍ در جزیاى قزار دّیذ. 

رضی چَى تزای کاّؼ خطز عقَط تِ دًثال ایجاد عَا -3

عزگیجِ ٍ عثکی عز اس زؽییز ٍضعیر ًاگْاًی ) تزخَاعسي اس 

 حالر ًؾغسِ یا خَاتیذُ ( جذا تدزّیشیذ.

در هذذ درهاى تا ایي دارٍ اس خَردى گزیح ـزٍذ یا ًَؽیذى  -4

 آب گزیح ـَرذ خَدداری کٌیذ. 

تِ دلیل ایجاد ضعؿ ٍ عزگیجِ در سهاى هقزؾ ایي دارٍ کِ  -5

یذ ، قثل اس اًجام کارّای حغاط هوکي اعر تِ آى دچار ؽَ

 . ًظیز راًٌذگی اس َّؽیاری خَد اطویٌاى حافل ًواییذ

چٌاًچِ در سهاى هقزؾ ایي دارٍ دچار زٌگی ًفظ ؽذیذ ،  -6

کاّؼ یا اـشایؼ ًاگْاًی ضزتاى قلة ، زَْع ٍ اعسفزاغ ؽذیذ ، 

زَّن ٍ ّذیاى گَیی ، لزسػ ؽذیذ ٍ عزگیجِ ًاگْاًی  گؾسیذ  

 ظ زواط گزـسِ ؽَد. حسوا تا اٍرصاً

ّزگش قزؿ راًَالسیي را تِ ـزد دیگزی حسی تا عالئن هؾاتِ  -7

 خَدزاى زجَیش ًکٌیذ. 

قزؿ را تِ طَر کاهل تثلعیذ ٍ اس خزد کزدى یا جَیذى آى  -8

 خَدداری کٌیذ.

 ایي دارٍ را هی زَاًیذ ّوزاُ تا عذا یا تذٍى آى هقزؾ کٌیذ. -9

زؾ ًَتر در فَرذ ـزاهَػ کزدى یک دٍس دارٍ ، اس هق -11

ـزاهَػ ؽذُ اجسٌاب کٌیذ ٍ ّزگش دٍس آى را در سهاى تعذی 

 هقزؾ دٍ تزاتز ًکٌیذ. 
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