Informació sobre el principi actiu *
IMPORTANT: La informació que facilitem a continuació ha de ser entesa com a complementària a la proporcionada pels professionals sanitaris o
pel prospecte del medicament; en cap cas la substitueix.

warfarina
Via: Oral
Formes: Comprimits

Indicacions
Medicament utilitzat per prevenir la formació d'obstruccions (COÀGULS) de sang (ANTICOAGULANT).

Consideracions
Avisi el seu metge si pateix intolerància a alguns sucres.
Avisi el seu metge si pateix o ha patit problemes de fetge, problemes de cor o problemes de ronyó.
Avisi el seu metge si l'han operat recentment o ho faran en breu, incloent les visites al dentista.
Aquest medicament modifica l'acció d'altres fàrmacs, NO prengui altres medicaments sense consultar abans al seu metge o farmacèutic.
Tret que el seu metge li indiqui el contrari, eviti prendre grans quantitats de coliflor, espàrrecs, naps o espinacs.
NO begui alcohol mentre duri el tractament, perquè poden augmentar els efectes adversos.
Si vostè fuma, comença a fer-ho o deixa de fumar, comuniqui-li-ho al seu metge perquè és possible que hagi de modificar-li la dosi
d'aquest medicament.
Per tal de controlar l'efecte d'aquest medicament pot ser necessari que li facin anàlisi de sang; és important que no oblidi anar al metge
els dies que li hagin indicat.
Informi immediatament el seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament.

Efectes adversos
Avisi el seu metge si durant el tractament apareix mal de cap fort i duratiu o algun sagnat (nas, genives) per petit que sigui o algun
hematoma.
Si notés qualsevol altre símptoma que creu que pot ser causat per aquest medicament, digui-li-ho al seu metge.

Medicaments comercials
ALDOCUMAR

*Font de dades: Infomed pacientes. Euromedice Ediciones Médicas, SL.
Si teniu més dubtes sobre la vostra medicació, consulteu els vostres professionals sanitaris, truqueu al 061 CatSalut
Respon (funciona les 24 hores) o visiteu el web http://medicaments.gencat.cat.
Per a més informació, visiteu el web http://catsalut.gencat.cat.
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