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Warfarin là gì?
Warfarin hay còn gọi là Coumadin thuộc về nhóm thuốc chống ñông 

máu. Thuốc giúp phòng ngừa cục máu ñông trong mạch máu. Warfarin ñược kê 
toa cho những người mắc chứng rối loạn nhịp tim có rung nhĩ, người mắc bệnh 
huyết khối tĩnh mạch sâu, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật thay van tim, người 
có ñộng mạch hẹp có nguy cơ máu ñông cao làm tắt mạch não gây ra tai biến 
mạch máu não, ñột quỵ tim. Warfarin có tác dụng chống ñông máu làm giảm 
nguy cơ rung nhĩ, giảm nguy cơ tạo ra cục máu ñông làm tắt mạch máu não.

Công d ụng của thuốc Warfarin
Warfarin có tác dụng làm giảm nguy cơ tạo ra cục máu ñông trong mạch 

máu, làm giảm tác dụng của vitamin K (nhân tố kích thích ñông máu). Liều lượng 
Warfarin ñược kê toa phải vừa ñủ và phù hợp vì dùng quá liều có thể bị xuất 
huyết mạnh, còn nếu dùng liều thấp sẽ không phát huy hết tác dụng của thuốc, 
và có thể làm cho máu bị ñông cục lại. Do ñó bệnh nhân cần phải dùng ñúng liều 
lượng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và thường xuyên theo dõi tính an toàn và
hiệu quả của thuốc thông qua các xét nghiệm máu INR/PT.

Hướng d ẫn sử dụng thu ốc Warfarin
Trước khi bắt ñầu ñiều trị bằng Warfarin
Trước khi ñiều trị bằng Warfarin, bệnh nhân nên thông báo cho 

bác sĩ biết mọi loại thuốc và dược liệu ñang sử dụng, ví dụ như nhóm 
thuốc chống viêm không steroid (là loại thuốc có tác dụng hạ sốt, giảm 
ñau, chống viêm không có cấu trúc steroid), hoặc các loại thuốc bổ, 
vitamin ñặc biệt là vitamin K và C. Các loại thuốc này có thể làm thay ñổi 
hiệu quả làm loãng máu của thuốc Warfarin.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần phải thông báo ngay cho bác sĩ
biết nếu ñang sử dụng các loại thuốc không có toa bác sĩ, mua thẳng từ
nhà thuốc tây như dược thảo, trà thảo dược, aspirin, acetaminophen, và
ibuprophen. Bởi vì các loại thuốc kể trên sẽ ảnh hưởng ñến hiệu quả và
tác dụng của Warfarin. Trong trường hợp phụ nữ có thai hoặc dự ñịnh 
mang thai, không nên dùng Warfarin và phải thông báo ngay cho bác sĩ
biết vì Warfarin có thể gây ra dị tật bẩm sinh cho trẻ.

• ðể thuốc nơi an toàn và tránh xa tầm tay trẻ em.
• Dùng ñúng liều lượng do bác sĩ kê toa vào cùng thời ñiểm ñã 
ñịnh trong ngày.
• Có thể dùng thuốc trong hoặc sau khi ăn.
• Theo dõi giờ giấc dùng thuốc và liều lượng dùng hàng ngày 
ñồng thời tiến hành các xét nghiệm máu INR/PT.
• Nên tiến hành các xét nghiệm máu INR/PT ñều ñặn ñể ñảm bảo 
kê toa chính xác liều lượng thuốc.
• Quá trình sử dụng thuốc cần ñược theo dõi thường xuyên và
liên tục bởi một bác sĩ ñể ñảm bảo sử dụng ñúng liều và trong trường 
hợp khẩn cấp có thể ñến kiểm tra ngay lập tức.
• Nên ñến bác sĩ kiểm tra nếu có dấu hiệu sưng tấy hay ñau nhức 
do hoạt ñông mạnh hay chơi thể thao.
• Nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu có ý ñịnh mang thai.

Hướng d ẫn sử dụng



Các ch ỉ dẫn trong vi ệc ñiều tr ị bằng thu ốc Warfarin

1. Những thức uống có cồn sẽ kích thích cục máu ñông trong mạch máu và
có thể làm cho bệnh nhân bị chảy máu nhiều, nên cần phải kiêng cử các 
loại thức uống có cồn.

2. Cần tránh các loại thức ăn có hàm lượng vitamin K cao (xem trang sau). 
Những thức ăn này có thể ảnh hưởng ñến cục máu ñông và thuốc 
warfarin, làm giảm tác dụng của thuốc. Khi ñược kê toa warfarin, bạn nên 
hỏi kỹ về tất cả các phản ứng phụ ñể có thể tránh ñược các biến chứng 
nguy hiểm.

3. Tránh dùng thuốc warfarin cho phụ nữ ñang mang thai, hay ñang sử dụng 
các loại thuốc nam. Nếu bệnh nhân muốn tiến hành những thủ thuật y 
khoa hay nha khoa, kể cả chích ngừa hay chỉ làm sạch răng, hoặc bệnh 
nhân sắp sửa ñược phẫu thuật thì cần phải nói cho bác sĩ biết là bạn ñang 
dùng thuốc warfarin. Nên báo cho bác sĩ của mình ngay khi bạn có những 
phản ứng phụ như sau:

• Nước tiểu có màu ñỏ
• ði tiêu phân ñen hoặc ñỏ
• ðau ñầu dữ dội
• Da xanh tái
• Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài và nhiều
• Chảy máu mũi hoặc lợi
• Hoa mắt, chóng mặt, khó thở
• ðau khớp xương hay bắp thịt
• Bị bầm không có nguyên nhân
• Buồn nôn, ói mửa
4.      Trong trường hợp quên uống một liều thuốc, cần tránh uống bù gấp ñôi 

liều lượng vào ngày hôm sau. Vì uống bù gấp ñôi có thể khiến bạn bị phản 
ứng phụ nặng. Nên chờ ñến lúc cần uống liều kế tiếp theo thời khóa biểu 
thường lệ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

5.       Nếu xuất hiện triệu chứng ñau bụng, buồn nôn, ói mửa kéo dài suốt 24 
giờ, nên thông báo ngay cho bác sĩ.

6.       Thường xuyên ghi chép, theo dõi thời gian sử dụng thuốc, liều lượng dùng 
và các triệu chứng mắc phải khi dùng thuốc.

7.      Trong trường hợp xảy ra tai nạn, nên thông báo ngay cho bác sĩ, nhân viên 
y tế hay dược sĩ biết bạn ñang sử dụng thuốc Warfarin.

Xét nghi ệm máu INR/PT nh ằm ñiều ch ỉnh 
liều lượng thu ốc cho phù h ợp
Theo dõi tác d ụng của thu ốc bằng máy xét nghi ệm 
máu INR/PT.

ðể biết tác dụng của thuốc chống ñông máu cần có thiết bị ño 
với ñộ chính xác cao và phải ñược kiểm nghiệm. Xét nghiệm 
máu thường xuyên rất quan trọng trong việc nhận biết bệnh 
nhân ñã dùng thuốc ñúng ñiều lượng, ñặc biệt trong giai ñoạn 
ñầu ñiều trị. ðồng thời ngăn chặn các rủi ro do dùng quá liều 
gây hiện tượng chảy máu thực quản, ñặc biệt chảy máu vùng 
não có thể dẫn ñến tử vong. Trong trường hợp dùng thuốc ít 
hơn liều lượng cần thiết thì hiệu quả phòng ngừa ñông máu 
không cao. Thiết bị ño ñã ñược kiểm nghiệm và công nhận có 
ñộ chính xác cao trong việc xét nghiệm máu ñó là
International Normalised Ratio (INR – Tỷ số chuẩn hóa quốc 
tế) hoặc Prothrombin Time (Thời gian prothrombin PT)

Kiểm tra INR/PT
Trong những lần xét nghiệm máu, bác sĩ nhận xét kết 

quả của INR/PT lần cuối khi mang so sánh với tỷ số chuẩn ñể 
ñiều chỉnh liều lượng phù hợp và xác ñịnh thời gian cần thiết ñể
tiến hành xét nghiệm máu INR/PT lần nữa. Vì vậy, bệnh nhân có
thể mang kết quả xét nghiệm máu INR/PT tư vấn ý kiến bác sĩ
mà không cần do dự ñể họ ñiều chỉnh liều lượng thích hợp. ðối 
với bệnh nhân có sử dụng thiết bị xét nghiệm máu INR/PT thì
cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ ñể ñiều chỉnh lượng thuốc phù hợp.

“Nếu bệnh nhân cần xét nghiệm máu 
INR/PT bằng thiết bị ñặc biệt tại nhà, 
nên hỏi ý kiến bác sĩ”



43 - 4 ổBánh mì

41 chénBột

< 51 tráiTáo, Chuối, Cam

5100 mlSữa bò

51 tráiCà chua

7100 gGan gà

7100 gThịt xây

11100 gTrứng

1312 - 14 tráiDâu

151 chénðậu

153 miếngThịt xông khói

191 chénðậu xanh

201 chénBắp

201 trái vừaKhoai tây

217 câyMăng tây

Các loại thức ăn có hàm l ượng vitamin K th ấp

25100 gGan heo

305 thìa lớnBơ

35100 gPhô mai

461 miếng dàyThịt nướng

Các loại thức ăn có hàm l ượng vitamin K trung bình

100100 gGan bò

1251 chénCải bắp

1903 thìa lớnðậu nành

2002 bó lớnCải xanh

2002 bóBông cải xanh

2403 chénKhổ qua

Các loại thức ăn có hàm l ượng vitamin K cao

Microgram/100g thức ăn

Vitamin Kðơn vị ño lườngCác loại thực phẩm

Thành ph ần vitamin K trong các lo ại thức ăn Hiện tượng máu ñông nh ư thế nào?

Máu ñông là cơ chế diễn ra tự nhiên, nhằm chống lại hiện tượng 
chảy máu, chảy máu bất thường và là một cơ chế quan trọng trong việc 
phục hồi các bộ phận cơ thể khi có hiện tượng ñau nhức cả bên trong lẫn 
bên ngoài.

Lợi ích c ủa việc xét nghi ệm máu INR/PT
Giảm triệu chứng mất máu, nghẽn mạch máu và chảy máu bất thường.
Có thể thay ñổi liều lượng thuốc cho phù hợp (thay ñổi theo nhu cầu).
Tăng thời gian chống ñông máu, mang lại kết quả cho việc ñiều trị.



Thời tiết thay ñổi.

Yếu tố ảnh hưởng ñến INR/PT
•Rượu, bia, thức uống có cồn. 
•Thuốc trị cảm cúm, thuốc giảm triệu chứng ñầy hơi, khó thở, 
buồn nôn.
•Thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chứa Vitamin K.
•Căng thẳng.

ðiều tr ị bằng thu ốc chống ñông là y ếu tố quan tr ọng và
cần thi ết.
Sau khi thay van tim nhân tạo.
Sau khi phát hiện nghẽn máu cơ tim.
Sau khi cơ tim ngưng hoạt ñộng không lâu.
Sau khi xảy ra hiện tượng tích tụ, nghẽn mạch máu, tĩnh mạch 
phổi.
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CoaguChek ® XS
Bước ñột phá trong xét nghiệm INR/PT.

CoaguChek ® XS Kiểm tra INR/ PT
Chính xác, hợp chuẩn.
Kiểm tra chất lượng với hệ thống On – Board – Integrated 
system (Hệ thống Tích hợp sẵn).
Cho kết quả chỉ trong 1 phút.


