
Hướng dẫn 
Cách dùng Warfarin

(Thương hiệu:  Coumadin® hoặc Jantoven®)
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A Guide to Taking Warfarin (Vietnamese)



Các thông tin trong quyển sách nhỏ này giúp bạn quản lý quá trình điều trị 
warfarin. Đây không phải thay thế tư vấn y khoa. Phải nhớ làm theo hướng 
dẫn của bác sỹ hoặc người quản lý warfarin.

■
■
■

Thông tin của bạn

Quyển sách này của:

________________________________________________

Tại sao tôi cần phải dùng warfarin? 
Bác sỹ của bạn yêu cầu bạn dùng warfarin vì:

________________________________________________
Điều kiện y tế

Phạm vi mục tiêu INR của bạn là từ______đến ______

Xét nghiệm máu INR lần tới vào ngày:

___________________________________________________

Xét nghiệm máu lần tới sẽ được làm bởi:

___________________________________________________
Nơi làm xéT Nghiệm

___________________________________________________
hiệp hội y Tá điều Trị
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Quản lý Warfarin của bạn

Quản lý Warfarin của bạn là:

________________________________________________

Điện thoại:  ____________________________

Rất 
QUAN TRỌNG
là bạn phải giữ 

lại tất cả các cuộc 
hẹn bác sỹ và xét 
nghiệm máu INR

 Nếu bạn nhỡ 
một cuộc hẹn 

nào, phải gọi và 
làm hẹn lại ngay 

tức thì!

Nếu bạn có 
câu hỏi

hay khó khăn gì
với 

warfarin của 
bạn, gọi

bác sỹ của bạn
hoặc người 

quản lý
warfarin ngay 

tức thì!

Thuốc Warfarin 
có nhiều kích 

cở và hình dáng 
khác nhau.

  Phải chắc 
chắn là bạn 

dùng đúng liều 
warfarin! 
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Điều bạn cần biết

 � Tại sao bạn phải dùng warfarin 

 � Tại sao phải dùng warfarin đúng 
như theo chỉ dẩn là quan trọng

 � Tại sao bạn CẦN PHẢI xét 
nghiệm máu INR để theo dõi 
warfarin của bạn

 � Tầm quan trọng của việc giữ các 
cuộc hẹn xét nghiệm máu INR

 � Bạn sẽ làm xét nghiệm máu INR ở đâu?

 � Ngày xét nghiệm máu INR tiếp theo của bạn? 

 � Tại sao phải đảm bảo chế độ ăn uổng có đủ lượng 
vitamin K mỗi ngày là quan trọng

 � Nếu phải đổi thuốc hoặc nếu có các tác dụng phụ từ 
thuốc thì phải gọi điện cho ai

 � Các triệu chứng và tác dụng phụ mà bạn phải thông báo 
cho người quản lý warfarin 
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Mục lục

Thông tin của bạn
(xem trang bìa bên trong và trang 1)

Điều bạn cần biết

Mục lục

Warfarin, Coumadin®, và Jantoven®

Xét nghiệm máu

* Tại sao tôi cần làm xét nghiệm máu  
trong lúc tôi dùng warfarin? 

* Tôi phải làm các xét nghiệm máu gì  
trong lúc dùng warfarin?

* Phạm vi mục tiêu INR là gì?    
* Tôi phải làm xét nghiệm thường xuyên ra sao?
* Kế hoạch thông tin

Dùng Warfarin 

* Lượng warfarin tôi cần dùng là bao nhiêu?
* Khi nào tôi phải dùng warfarin?
* Chuyện gì xảy ra nếu tôi quên dùng 

warfarin?

Tác dụng phụ

Các dấu hiệu nguy hiểm

Lối sống

Thuốc và  thuốc bổ

Chế độ ăn uống và vitamin K

Tham khảo và trang web hữu ích

Lời cảm ơn

Nhắc nhở về sự an toàn
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Warfarin, Coumadin ® , và Jantoven ® là cùng một 
loại thuốc

 

Warfarin là một loại thuốc thường gọi là “thuốc chống đông máu” 
hoặc là “thuốc làm loãng máu”. Tuy nhiên warfarin không làm 
loãng máu. Warfarin giúp máu mất nhiều thời gian hơn mới thành 
cục máu đông. Có nhiều nguyên nhân tại sao bệnh nhân phải dùng 
warfarin.

• Warfarin giúp máu không đông thành cục.

• Warfarin giúp cục máu đông không lớn hơn.

Bệnh nhân dùng warfarin cần phải được theo dõi chặt chẽ. 
Người quản lý warfarin có thể làm việc này. Người quản lý 
warfarin có thể là bác sỹ, y tá, dược sỹ, trợ tá bác sỹ hoặc là 
phòng khám.

Warfarin (warf-ah-rin) là tên thông dụng của thuốc. 
Coumadin ® (Koo-muh-din) và Jantoven ® (Jan-toe-ven) 
là tên thương hiệu. 

Không được chuyển từ thương hiệu này sang thương 
hiệu khác trừ phi bác sỹ hoặc người quản lý warfarin 
yêu cầu! 

Warfarin, Coumadin®, và Jantoven®
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Điều cần phải cho bác  
sỹ hoặc người quản lý 
warfarin biết 

Phải báo bác sỹ hoặc người quản lý warfarin nếu: 

 � Bạn bị ngã thường 

 � Bạn uống rượu và lượng rượu bạn uống mỗi ngày

 � Trước đây bạn có:

• Bị chảy máu
• Bị đau bao tử hay ruột có vấn đề
• Bị đau gan
• Bị đau thận 
• Huyết áp cao
• Ung thư

 � Bạn có kế hoạch mang thai, hoặc đang mang thai hoặc 
đang cho con bú

■
■
■
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Xét nghiệm máu
Tại sao tôi cần làm xét nghiệm máu 
khi dùng warfarin? 
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của 
warfarin. Do đó, cần phải làm xét nghiệm để 
theo dõi tác dụng của warfarin. Xét nghiệm 
máu này giúp cho người quản lý warfarin định 
được lượng warfarin bạn phải dùng.

Tôi phải làm các xét nghiệm máu gì trong lúc dùng 
warfarin?
Xét nghiệm máu bạn cần phải làm gọi là đông máu lâm sàng 
hay gọi là PT. Xét nghiệm này thường dùng để đo thời gian 
máu đông thành cục. Kết quả xét nghiệm này gọi là INR, tỷ lệ 
chuẩn quốc tế. INR là cách phổ quát nhằm báo cáo kết quả xét 
nghiệm máu. Điều này cũng có nghĩa là các nơi làm xét nghiệm 
máu INR đều báo cáo kết quả xét nghiệm cùng một cách.

Phạm vi mục tiêu INR là gì?    
Phạm vi mục tiêu INR là kết quả xét nghiệm máu INR mà người 
quản lý warfarin muốn bạn làm. Phạm vi mục tiêu INR tùy thuộc 
vào lý do bạn cần warfarin. Bác sỹ hoặc người quản lý warfarin 
sẽ thông báo cho bạn biết về phạm vi mục tiêu INR. Phạm vi 
mục tiêu INR liệt kê ở mặt trong trang bìa của quyển sách.      

Trong khi dùng warfarin, việc chảy máu và đông máu 
cục có thể xảy ra. 

Bởi vì vậy, quan trọng là bạn phải làm xét nghiệm máu 
nếu người quản lý warfarin yêu cầu bạn làm.
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Xét nghiệm máu
Phải làm xét nghiệm thường xuyên ra sao?
Bạn cần phải làm xét nghiệm INR 2 đến 3 lần mỗi tuần khi bắt 
đầu dùng warfarin. Khi lượng INR và warfarin ổn định, bạn có 
thể giảm số lần xét nghiệm. Bạn phải làm xét nghiệm máu ít 
nhất 4 tuần một lần. Bạn có thể làm thường xuyên hơn nếu bạn 
bị bệnh hoặc có thay đổi thuốc.

Kế hoạch thông tin
Người quản lý warfarin sẽ liên hệ với bạn sau mỗi lần xét 
nghiệm INR. Dựa theo kết quả xét nghiệm, người quản lý 
warfarin sẽ cho bạn hay lượng warfarin bạn phải dùng. Phải đảm 
bảo kết hoạch thông tin với người quản lý warfarin của bạn.

• Bạn phải chắc chắn người quản lý warfarin của bạn có các 
số điện thoại của bạn để tiện liên hệ với bạn

• Nếu người quản lý warfarin của bạn không liên hệ với bạn 
về xét nghiệm máu, bạn phải gọi người quản lý warfarin 
của bạn.

• Nếu bạn nhỡ một cuộc xét nghiệm máu hoặc không thể đi, 
bạn phải thông báo cho người quản lý warfarin ngay để 
làm hẹn mới.

• Cố gắng làm xét nghiệm máu INR tại cùng một nơi. Nếu 
bạn phải làm xét nghiệm ở chổ khác, phải gọi người quản 
lý warfarin vào ngày bạn đi làm xét nghiệm để người quản 
lý warfarin của bạn biết lấy kết quả từ đâu.

• Nếu có thể, nên làm hẹn xét nghiệm máu vào sáng sớm để 
giúp người quản lý warfarin có kết quả xét nghiệm của bạn 
trong cùng ngày.

Nếu bạn có thay đổi thông tin liên lạc, phải nhớ thông báo 
ngay cho người quản lý warfarin!
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Dùng warfarin 
 

Người quản lý warfarin sẽ cho bạn biết lượng warfarin bạn dùng. 
Lượng dùng và thời gian dùng mỗi bệnh nhân đều khác nhau. Kết 
quả xét nghiệm máu INR sẽ giúp người quản lý warfarin định liều 
dùng warfarin thích hợp cho bạn. Sau mỗi lần xét nghiệm, liều 
dùng warafin có thể thay đổi mỗi ngày. Điều này giúp giữ INR 
trong trong phạm vi mục tiêu. Việc thay đổi liều dùng theo thời 
gian là bình thường.

Khi nào thì dùng warfarin?
Phải dùng đúng theo hướng dẫn của bác sỹ và người quản lý 
warfarin. Dùng đúng giờ mỗi ngày. Thường mọi người hay dùng 
warfarin vào buổi tối.

Nếu nhỡ quên dùng warfarin thì sao?
• Nếu nhỡ quên dùng warfarin và nhớ lại sau đó trong ngày, 

phải uống ngay lúc bạn nhớ.

• Nếu nhỡ quên dùng warfarin và mãi hôm sau mới nhớ, đừng 
dùng thêm liều mà bạn đã quên. Chỉ dùng liều bình thường cho 
ngày hôm đó thôi và gọi điện cho người quản lý warfarin ngay.

Nhớ-không bao giờ được uống gấp đôi liều nếu bạn quên!

Xét nghiệm INR cho sự an toàn của bạn
• Dùng quá ít warfarin có thể gây ra INR thấp và

tăng khả năng máu đông cục nhiều hơn

• Dùng quá nhiều warfafin có thể gây ra INR quá cao
tăng khả năng chảy máu

Lượng warfarin tôi cần dùng là bao nhiêu?

■
■
■
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Dùng warfarin 
Warfarin trông ra sao?
Mỗi độ mạnh của warfarin đều có màu khác. Viên thuốc có thể 
tròn hoặc hình oval. Nếu thuốc của bạn chuyển hình dạng hoặc 
màu, phải gọi bác sỹ, người quản lý warfarin, hoặc dược sỹ. 
Không tự ý đổi liều warfarin mà không hỏi ý kiến người quản 
lý warfarin trước.

■
■
■
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mẫu warfarin chung (Barr pharmaceuticals, inc.)

1 mg      2 mg     2.5 mg     3 mg      4 mg      5 mg      6 mg      7.5 mg   10 mg

mẫu Jantoven®

1 mg      2 mg     2.5 mg     3 mg      4 mg      5 mg      6 mg      7.5 mg   10 mg

mẫu Coumadin®

1 mg      2 mg     2.5 mg     3 mg      4 mg      5 mg      6 mg      7.5 mg   10 mg

mẫu warfarin chung (Taro pharmaceutical industries)   

1 mg      2 mg     2.5 mg     3 mg      4 mg      5 mg      6 mg      7.5 mg   10 mg



Dùng Warfarin 
Tác dụng phụ

Phải thông báo với bác sỹ hoặc người quản lý warfarin ngay 
tức thời nếu bạn có các tác dụng phụ sau!

 � Chảy máu kéo dài hơn 10 phút mới cầm

 � Chảy máu nướu răng

 � Bị bầm tím thường xuyên hơn

 � Chu kì kinh nguyệt nặng hơn bình thường

 � Chảy máu cam

 � Phản ứng dị ứng như phát ban hoặc ngứa

Các tác dụng phụ sau cũng có thể xảy ra nhưng hiếm hơn:

 � Nổi mẫn trên da

 � Rụng tóc

 � Ngón chân đau, trở nên tím tái hoặc đen 

■
■
■

10



Dùng Warfarin 
Các dấu hiệu nguy hiểm

Gọi 911 ngay nếu bạn có các triệu chứng sau:

 & Tức ngực hoặc khó chịu ở tay, lung, cổ hoặc hàm

 & Khó thở

 & Nói lắp bắp

 & Đau đầu nghiêm trọng, lú lẩn, yếu và tê

 & Ho ra máu tươi

 & Ói ra máu tươi hoặc giống màu cà phê

 & Chảy máu không dừng

 & Té ngã hoặc chấn thương đầu

LUÔN LUÔN GỌI 911
ĐỂ CẤP CỨU

Gọi bác sỹ hoặc người quản lý warfarin nếu có các vấn đề  
khác bao gồm:

 & Máu đỏ trong phân

 & Phân đen 

 & Vết bầm có vẻ lớn dần lên

 & Máu trong nước tiểu, có thể là màu đỏ, hồng hoặc nâu

 & Vết đỏ hoặc ấm trên một số vùng của cơ thể bạn, dấu hiệu 
có các cục máu đông 

■
■
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Lối sống
Thay đổi lối sống của bạn có ảnh hưởng đến INR. Nếu bạn có 
một trong những thay đổi sau, bạn phải thông báo bác sỹ hoặc 
người quản lý warfarin tức thời:

• Nếu nha sỹ, bác sỹ hoặc bác sỹ phẩu thuật yêu cầu bạn 
ngưng dùng warfarin 

• Nếu bạn bị ngã nặng, chấn thương, đặc biệt là vùng đầu

• Nếu bạn có các triệu chứng sức khỏe không tốt hoặc phải 
vào viện

• Nếu bạn bị đau hơn 48 tiếng

• Nếu mỗi ngày bạn uống từ 2 hoặc hơn ly rượu

• Nếu bạn có thay đổi gì trong các hoạt động hàng ngày 
hoặc lịch tập thể dục

• Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch hơn 2 tuần, hoặc lên kế 
hoạch đi du lịch vì sẽ ảnh hưởng đển lịch làm xét nghiệm 
INR

• Nếu bạn đang mang thai, nghĩ đến chuyện mang thai 
hoặc đang cho con bú

Mẹo đi du lịch

• Phải mang theo thuốc bên mình
• Không bỏ thuốc vào hành lý gửi
• Không để thuốc trong xe hơi
• Phải nhớ là phải lên kế hoạch xét 

nghiệm máu INR trong thời gian bạn đi 
du lịch

■
■
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Thuốc và thuốc bổ
Phải luôn cho người kê toa thuốc MỚI biết là bạn đang dùng 
warfarin! Phải luôn hỏi người quản lý warfarin xem bạn có thể 
uống bất cứ thuốc hoặc vitamin nào bạn mua không cần toa bác 
sỹ. Nhiều thuốc và thuốc bổ có phản ứng với warfarin. Sau đây 
là một số ví dụ:

Thuốc theo toa
• Amiodarone • Antibiotics (các loại)
• Chemotherapy • Clopidogrel (Plavix®)

Thuốc không cần toa
• Acetaminophen (Tylenol®) • Aspirin
• Ibuprofen (Motrin®, Advil®, 

Nuprin®)
• Naproxen (Aleve®)
• Cimetidine (Tagamet®)

• Ranitidine (Zantac®)

Thuốc bổ vitamin
• Loại vitamin hơn 25mcg vitamin K

Dinh dưỡng bổ sung và dược thảo
• Tất cả các dinh dưỡng bổ 

sung vitamin K
• Ensure®

•     Ginkgo
• Boost® • Flaxseed Oil
• Fish Oil • Co-enzyme Q-10

 phải để warfarin và tất cả các loại thuốc xa tầm tay trẻ em!

■
■
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Chế đố ăn uống và vitamin K
Vitamin K rất quan trọng trong chế độ thức ăn lành mạnh. 
Warfarin chống lại vitamin K cho nên quan trọng là bạn phải 
biết được lượng vitamin K có trong thức ăn bạn ăn. Thay đổi 
lượng vitamin K bạn ăn có thể thay đổi lượng warfarin bạn 
dùng. 

Sự thật quan trọng
Bạn có thể ăn thức ăn có vitamin K trong khi bạn dùng 
warfarin, nhưng bạn phải ăn cùng một lượng vitamin K mỗi 
ngày. Phải chú ý đến cả phần ăn và phần phục vụ để biết chắc 
lượng vitamin K bạn đang ăn.  

• Vitamin K được đo bằng đơn vị microgram, viết tắt là mcg

• Thức ăn có chứa ít hơn 25mcg vitamin K thì không tính đến.

Vitamin K và INR

  Càng nhiều vitamin K                 càng ít iNr 

■
■
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Phải nhớ!   
Phải ăn đúng lượng vitamin 
K mỗi ngày.
Phải chú ý đến cả phần ăn 
và phần phục vụ để biết 
chắc lượng vitamin K bạn 
đang ăn.  

xem trang 15: Bộ Nông Nghiệp của mỹ, dịch vụ nghiên cứu Nông Nghiệp 2010, dữ liệu dinh dưỡng quốc gia để tham khảo, số 23. 
Trang web dữ liệu dinh dưỡng, www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl   
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Thành phần thức ăn có  
chứa vitamin K
RÂT CAO (hơn 500mcg một phần phục vụ) Phục vụ Mcg mỗi 

phần
Lá rau dền xanh nấu chín 1 cup 697
Đọt cải brussel, đông lạnh, nấu chín 1 cup 300
Các loại rau xanh, đông lạnh, nấu chín 1 cup 1059
Bồ công anh xanh, nấu chín   1 cup 579
Cải xoăn, nấu chín   1 cup 1062
Hột cải xanh, nấu chín   1 cup 419
Rau bố xôi, đông lạnh, nấu chín 1 cup 1027
Lá của  củ cải xanh, nấu chín 1 cup 529

CAO (200-250 mcg mỗi phần phục vụ)  Phục vụ Mcg mỗi 
phần

Lơ xanh, nấu chín   1 cup 220
Hành lá, hành củ, sống 1 cup 207

TRUNG BÌNH (25-199 mcg mỗi phần) Phục vụ Mcg mỗi 
phần

Atisô, nấu chín   1 cup 25
Măng tây, đông lạnh, nấu chín 1 cup 144
Trái ngấy sống   1 cup 29
Trái quốc sống 1 cup 28
Búp lơ xanh sống 1 cup 89
Cải thảo, nấu chín 1 cup 163
Cải thảo sống   1 cup 53
Rau cần, nấu chín   1/2 cup 28
Dưa leo sống, còn vỏ  1 large 49
Rau đắng sống   1 cup 115
Đậu que xanh, đóng hộp 1 cup 53
Trái Kiwi sống 1 med 30
Rau xà lách búp   1/4 head 32
Rau xà lách Romaine   1 cup 57
Đậu xanh sống 1 cup 34
Các loại mì, bao gồm trứng và rau bố xôi 1 cup 161
Đậu bắp, đông lạnh, nấu chín 1 cup 88
Rau ngò tây sống   10 nhánh 164
Đậu   1 cup 48
Dưa leo chua 1 dưa leo chua 25
Trái mận hầm    5 trái mận 65
Bí đỏ đóng hộp   1 cup 39
Cuốn lá đại hoàng nấu chín   1 cup 50
Đậu nành nấu chín   1 cup 33
Sốt spaghetti   1 cup 35
Rau bố xôi sống 1 cup 145
Cá ngừ đóng hộp với dầu   3 oz 37
Rau trộn, đông lạnh, nấu chín 1 cup 43



Tham khảo và các trang 
web hữu ích

�   Agency for healthcare research and Quality(Tổ chức về nghiên 
cứu và chất lượng chăm sóc sức khỏe): your guide to Taking 
Coumadin®/Warfarin Therapy (hướng dẫn của bạn để dùng 
Coumadin ® /Warfarin) 
www.ahrq.gov/consumer/coumadin.htm 

�   The Coalition to prevent Deep-Vein Thrombosis 
(hiệp hội phòng hội Chứng huyết Khối Tĩnh mạch Sâu. )
www.preventdvt.org

�  Nguồn chăm sóc máu đông cục trên mạng  
www.clotcare.com

�  Thông tin về Vòng Báo y Tế, đồng hồ và Dây đeo cổ   
www.medicalert.org/home/Homegradient.aspx 
www.americanmedical-id.com 
www.laurenshope.com

�   The North American Thrombis Forum (Diển đàn về đông máu 
Tĩnh mạch Bắc mỹ)
www.natfonline.org

�   The National Blood Clot Alliance (liên minh máu đông Cục 
Quốc gia)
www.stoptheclot.org

�  National institutes of health (Viện Sức Khỏe Quốc gia)
www.ods.od.nih.gov/factsheets/cc/coumadin1.pdf

�  Thiết Bị Tự xét Nghiệm Chăm Sóc Cho Bệnh Nhân    
www.hemosense.com/patient/pst.shtml 
www.poc.roche.com/coaguchek/home.do
www.itcmed.com 

■
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Vui lòng Giúp đỡ Chúng tôi
Nếu bạn có câu hỏi hay để xuất gì trong việc cải thiện quyển sách 
này, vui lòng gửi email cho chúng tôi:
warfaringuide@partners.org. 

Tác giả
Tác giả của quyển sách này:
Cheryl Silva, PharmD (BWH) • Karen Fiumara, PharmD (BWH) 
• Allen Kachalia, MD, JD (BWH) 

Cám ơn!
Về chuyên môn lâm sàng, chúng tôi cảm ơn:
Jean M Connors, MD (BWH) • Samuel Z Goldhaber, MD (BWH) 

Về đóng góp quan trọng, chúng tôi cảm ơn:
Kristen Almechatt, BFA (BWH) • Julie Kim Atay, Pharm D (BWH) 
• Catherine Block, RN, MS (NWH) • Gail Carey RN, CACP (Emerson) 
• Katherine L Cazeault, RN (BWH) • Lisa A Cole, RN, MS, (NSMC) • 
Christopher Coley, MD (MGH) • Erin Cox, MS, ACNS-BS, CCRN (MGH) 
• Heather D Dell’Orfano, PharmD (BWH) • Joseph L Dorsey, MD, (MPH) 
• Abbie Erickson, PharmD (BWH) • Ann Furey, RN, MBA (BWH) • 
Elizabeth Heiman, MSN (NWH) • Nancy Hiltz, (NWH) • Andrew Karson, 
MD (MGH) • Mary Anne M Kenyon, RN, MPH, MS (BWH) • Alexandra 
Koffman, RN (FLKN) • Stephanie A Labonville, PharmD (BWH) • 
Guerly LaRoche, RN (BWH) • Jennifer Lenoci-Edwards, RN, MPH, BSN 
(Patient Safety) • Martha M Lynch, MS, RD, LDN, CNSD (MGH) • Laura 
MacDonald, BSN, MSN, ACNP (BWH) • Patricia C McCarthy, PA, MHA 
(MGH) • Elyse Mandell, NP (DFCI) • Carol Marchetta, RN (NWH) • Kathy 
D McManus, MS, RD (BWH) • Thalia Metalides • Kristin Munz, PharmD 
(BWH) • Kathleen Moriarty, MEd (BWH) • Lynn Oertel, MS, ANP, CACP 
(MGH) • Erin Oliver, PA-C (BWH) • Denise Petrone-Ober, RN (NWH) 
• Taryn Pittman, MSN, RN-BC (MGH) • Christine Rioux, MPA (BWH) 
• Molly Rizzo, RN (NWH) • Betty Rowe, RN (DFCI) • Dena Salzberg • 
Jeremiah Schuur, MD (BWH)
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Nhắc nhở về sự An Toàn
 � Theo dõi các dấu hiệu ra máu hoặc đông máu. Phải 
thông báo cho bác sỹ hoặc người quản lý warfarin 
ngay.

 � Phải dùng warfarin theo đúng cách người quản lý 
warfarin chỉ dẩn.

 � Phải giữ tất cả các cuộc hẹn về xét nghiệm máu

 � Phải cho người quản lý warfarin của bạn biết về 
thuốc bạn đang uống hoặc nếu bạn bắt đầu cũng như 
dừng uống thuốc gì.

 � Cho người quản lý warfarin của bạn biết về bất cứ 
thay đổi về sức khỏe nào bao gồm:

• Bệnh 
• Các cuộc hẹn bác sỹ khẩn cấp
• Vào viện
• Nếu bạn dự định mang thai, đang mang thai 

hay đang cho con bú
 � Cho người quản lý warfarin biết chế độ ăn uống, 
hoạt động của nếu có thay đổi, và lượng rượu bạn 
uống.

 � Phải thông báo cho bất cứ ai chăm sóc y khoa hoặc 
nha khoa biết là bạn đang dùng warfarin. 

 � Phải mang theo thẻ nhận dạng y tế warfarin hoặc mua 
một vòng ID warfarin.

■
■
■
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