
 

دهلیزی )لرزش( فیبریالسیون  

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

در صورتی که داروهای مدر)ادرار آور( استفافادم مفی -8

کنید، خصوصا زمانی که دیگوگسین نیز در داروهای شما 

وجود دارد، به منظور جلوگیری از احتمال مسفمفومفیف  

 دیگوگسین، از مواد غذایی حاوی پتاسیم استاادم کنید.

این مواد غذایی شامل: موز، مرکبات، سبزیجات بفرگفدار 

سبز، گوجه فرنگی، خرما، زردآلو، هلو، انجیر و غفذاهفای 

 دریایی.

وعدم های غذایی خود را با حجم کم و دففافات زیفاد -9

 تنظیم کنید.

 از مصرف کافئین و سیگار خودداری کنید.-01

مواد غذایی را بیشتر بحال  آب پز یا بخارپز استافادم -00

 نمایید.

از هیجانات و استرس های روحی و عاطفافی دوری -01

 کنید.

 سودارث-منبع :پرستاری برونر

 رژیم غذایی:
از مصرف غذاهای نمک دار خودداری کنیفد. وفو  -0

مصرف نمک باعث ورم پاها و افزایش فشفارخفو  مفی 

 شود.

جه  خوش طام کرد  غذاها از آبلیمو و گفیفاهفا  -1

 ماطر و مرکبات استاادم کنید. 

سای کنید از غذاهای آمادم، کنسروها، سفوسفیف ، -3

کالباس و گوش  های فرآوری شدم، تنقفتت شفور و 

 خیارشور استاادم نکنید. 

در هنگام خرید مواد غذایی، بروسب آنها را مطالافه -4

کنید و غذاهایی را انتخاب کنید که سدیفم کفمفتفری 

 دارد.

از مصرف غذاهای پرورب مانفنفد روغفن و کفرم --5

حیوانی، لبنیات پرورب، کله پاوه، دل و وگفر، سف  

 های پرورب)مایونز( و ... خودداری کنید.

حداقل دو بار در هاته ماهی مصرف کنید و کمتر از -6

 گوش  قرمز استاادم نمایید.

 .میوم و سبزیجات را در برنامه غذایی خود بگنجانید-7

  

 تهیه کننده:

  عشرت جمعیتی –مهین رمضانی 

  8055ویرایش  –واحدآموزش سالمت
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 فیبریالسیون )لرزش( دهلیزی چیست ؟ 

 یک بی نظمی بسیار شایع در ضربانات قلب اس .  

به طوری که باعث می شود قلب بخوبی منقبض نشفود. 

بار در دقیقه منقبض میشود ولفی  001-081قلب حدود 

وو  این پمپاژ موثر نیس  نمیتواند خو  زیادی را بفه 

داخل رگها پمپاژ کند. در نتیجه ممکن اس  عفوارضفی 

 مانند سکته مغزی اتااق بیاتد.

  : عالئم فیبریالسیون )لرزش(دهلیزی

مهم ترین عتم  تپش قلب یا احساس ضریه سریفع در 

داخل قاسه سینه می باشد. گاهفا عفتیفمفی مفانفنفد: 

سرگیجه، تاریق،  تنگی ناف ، اضفطفراب، خسفتفگفی 

 .زودرس، غش کرد  و سنکوپ ممکن اس  بروز نماید

 دارودرمانی: 

در صورتی که وارفارین یا ریوارکسابان مصرر  مری 

 کنید: 

طبق دستور پزشک مصرف کنید و آزمایشفات خفونفی را در  -

 فواصل منظم طبق دستور انجام دادم و به پزشک اطتع دهید. 

در صورت مراجاه به بیمارستا  یا کلینیک، پزشک را از مصرف  -

 این دارو مطلع نمایید. 

 از کار کرد  با وسایل تیز مثل تیغ و واقو خودداری کنید -

 مراقب پوس  خود باشید و از مسواک نرم استادم کنید -

در صورت بروز خونریزی از لثه، خلط خونی، ادرار خونی، مدفوع  -

قیری، خونریزی شدید در قاعدگی، کبدی پوس ، تب و لفرز و 

خستگی، دل درد و شکم درد شدید و استاراغ خفونفی مصفرف 

 وارفارین را قطع کردم و به پزشک مراجاه کنید.

 از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید. -

 از مصرف زیاد سبزیجاتی مانند کلم و کاهو خودداری کنید. -

 قبل از شروع هر داروی جدید با پزشک خود مشورت نمایید. -

در صورتی که قرص دیگوکسین مصر  می کنریرد بره   -

 توصیه های زیر توجه کنید: 

قرص را طبق دستور پزشک مصرف کنید مهم اس  که هر روز  -

در ساع  ماینی قرص مصرف شود و ماموال بهتر اس  صبح هفا 

 ناشتا خوردم شود.

اگر عادت دارید صبحانه نا  برشته بخوریفد مفراقفب بفاشفیفد -

 .ساع   باد صبحانه مصرف کنید 0-1دیگوکسین را حداقل 

) سبوس موجود در غتت به دیگوکسین متصل شدم و از جفذب  

 آ  جلوگیری می کند(.

از مصرف دیگوکسین نبض خود را یک دقیقه بشماریفد.  قبل-

آنفرا مصفرف  ،ضربه در دقیقه بود 61در صورتی که کمتر از 

 نکنید.

در صورت فراموش کرد  مصرف قرص دیگوکسین، تا وهار -

ساع  باد از زما  مصرف فرص  دارید آنرا بخورید. در غیفر 

اینصورت نوب  فراموش شدم را رها کردم و به برنامه دارویفی 

 مامولتا  برگردید و مصرف آنرا در روز باد دو برابر نکنید.

اگر دیگوگسین می خورید، در صورت بی اشتهایی، اسهفال، -

تهوع، گیجی، تاری دید)مشاهدم هاله زرد رنگ و سفبفز در 

اطراف وراغ( ورم دس  و پاها، تنگی نا ، اففزایفش وز  

ساع (، طپش قلب یا نبض کمتفر  14کیلو در  0/5ناگهانی) 

تا در دقیقه، از مصرف آ  خودداری کنید و به پزشفک  61از 

 اطتع دهید.

در صورت مصرف داروهای غیر قلبی، پزشفک خفود را از -

 مصرف این داروها مطلع کنید.

دیگوکسین را جدا از قرص های دیگر نگهدارید و آنفرا بفا -

داروهای دیگر در یک ظرف مخلوط نکنید و در بفرابفر نفور 

 خورشید قرار ندهید.

در صورتی که آمیودارون مصر  می کنید نکات زیر را 

 مدنظر قرار دهید:

 بهتر اس  قرص را همرا با غذا مصرف کنید.-

قبل از مصرف حتما نبض خود را کنترل کنید. در صورتیکه -

 ضربه در یک دقیقه بود قرص را مصرف نکنید. 61کمتر از 

در طی مدت درما  و وهار مام پ  از آ ، از قرار گرفتن در -

 مارض خورشید پرهیز کنید. 

مام به متخصص ریه  جه  مااینه مراجافه  6تا  3حتما هر -

 نمایید.

 


