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לקרוא או לראות קשה הזה העלון האם

לעזרה2525 035 0800  טלפון?

Rifater טבליות על לדעת צריך שאתה חשובים דברים
לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק ריפאטר טבליות שתיטול מאוד חשוב•
להפסיק לך אומר שלך שהרופא עד זה את לקחת להמשיך חייב אתה•

 שהרופא לוודא עליך, החנות או המרקחת מבית שקנית תרופות כולל, אחרות תרופות נוטל אתה אם•
יודע שלך

מזיק ולא נורמלי זה-  דאגה אל. אדום או כתום לצבע שלך הגוף נוזלי כל את הופכותRifater  טבליות•

 אחרי שעתיים או האוכל לפני דקות30  לפחות אומר זה. ריקה בטן עלRifater  טבליות קח•
האוכל

 כמו( מסוימים דגים, מבושל בשר, מבשילות גבינות לאכול לך אסור, ריפאטר טבליות נוטל שאתה בזמן•
")ושתייה אוכל עם ריפאטר טבליות נטילת" ראה( ובירה יין לשתות או) ומקרל סלמון, טונה

 של הצהבה או תיאבון מאבד, יותר טוב לא להרגיש מתחיל, חולה אתה, חום מקבל אתה אם•
שלך הרופא עם מיד לדבר עליך, העיניים או החניכיים, העור

.זו תרופה ליטול שתתחיל לפני העלון שאר את בעיון קרא
שלך הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם. שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור

 זהים שלהם הסימפטומים אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. עבורך נרשמה זו תרופה.
, זה בעלון מופיעות שאינן לוואי בתופעות מבחין אתה אם או, מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם. לשלך
.לרוקח או לרופא ספר

זה בעלון יש מה
משמשות הן ולמהRifater  טבליות הן מה1.
ריפאטר טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.
ריפאטר טבליות ליטול כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.

Rifater טבליות לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשות הן ולמהRifater  טבליות הן מה1.
 שייכים כולם. ופירזינאמיד ריפמפיצין, איזוניאזיד הנקראות שונות תרופות שלוש מכילות ריפאטר טבליות
. לשחפת הגורמים החיידקים הריגת ידי על פועלים הם. שחפת נגד תרופות הנקראות תרופות לקבוצת
).שחפת בשם גם הידועה( בשחפת לטיפול משמשותRifater  טבליות

ריפאטר טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.
:אם ריפאטר טבליות ליטול אין

ל) יתר רגיש( אלרגי אתה×
איזוניאזיד-

ריפמפיצין-
פירזינאמיד-
 לתגובה סימנים) נוסף מידע6:  סעיף ראה(Rifater  טבליות של האחרים מהמרכיבים אחד כל-

.הלשון או הגרון, הפנים, השפתיים של נפיחות, נשימה או בליעה בעיות, פריחה: כוללים אלרגית

)צהבת( והעיניים העור של הצהבה לך יש ×
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)להלן' אחרות תרופות נטילת' סעיף ראה(-HIV ב בזיהום לטיפול ריטונביר או סקווינאוויר נוטל אתה×

 נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהמפורטים אחד אם ליטול אין
Rifater. טבליות

זהירות ואמצעי אזהרות
:אםRifater  טבליות נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח

-
-
-

בכבד בעיות לך יש
 הסוכרת. סוכרת לך יש ליום ריפמפיצין ג"מ-600 מ יותר לך יש ואם כלשהן כליות בעיות לך יש

התרופה נטילת בזמן לשלוט יותר קשה להיות עלולה שלך

 אתה) במפרקים נפיחות או כאב( בגאוט פעם אי סבלת או לך יש
דם משתעל

אפילפסיה לך יש
 חלש או קהה מרגיש אתה) סכיזופרניה או דיכאון כגון( נפשיות בעיות פעם אי לך היו או לך יש

)היקפית נוירופתיה( וברגליים בידיים
-HIVב זיהום לך יש

תזונה מתת או משקל תחת אתה
 אלכוהוליסט שאתה או יום כל אלכוהול שותה אתה
סמים לעצמך מזריק אתה
היספנית או שחורה אישה את
'פורפיריה' הנקראת נדירה דם בעיית לך יש
בקלות לחבלות נטייה או דימום עם בעיה לך יש

 אמר הרופא) אפשריות לוואי תופעות4  סעיף ראה( מחמירים או חוזרים שחפת של הסימפטומים
)איטי אצטילטור של מצב לך יש( תרופות מכמה להיפטר זמן הרבה שלך לגוף שלוקח לך

 רכות מגע עדשות לצמיתות להכתים עלולה ריפאטר טבליות נטילת. מגע עדשות מרכיב אתה
ילד הוא זו תרופה הנוטל האדם
ומעלה65  בן אתה

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

 טבליות נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם בטוח אינך אם
.Rifater

דם בדיקת
 אם לדעת שלך לרופא יעזור זה. התרופה את לוקח שאתה לפני שלך הדם את לבדוק יצטרך שלך הרופא

.התרופה נטילת לאחר שלך בדם כלשהם שינויים יש
.פועל שלך הכבד איך לבדוק כדי חודשיות דם בדיקות לעבור גם תצטרך, ומעלה35  בן אתה אם

Rifater טבליות עם במיוחד להיזהר יש
 של תגובה על דווח, )עשר(רעיל אפידרמיס נמק(SJS),  ונסון'סטיבנס-ג תסמונת כולל חמורות עור תגובות
exanthematous )AGEP( ,(DRESS) generalized  מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם תרופה
acute exanthematous pustulosisבטבליות שימוש עם .Rifater

 שלפוחיות עם קרובות לעתים, עגולים ככתמים או אדמדמים מטרה ככתמי בתחילה להופיע יכולים.•
 עיניים( ובעיניים המין באיברי, באף, בגרון, בפה כיבים להופיע עלולים, כן כמו. המטען תא על מרכזיות
 הפריחות. שפעת דמויי תסמינים או/ו חום ידי על לרוב קודמות אלו חמורות עור פריחות). ונפוחות אדומות
TENSJS/ קטלניים להיות או חיים מסכני ולסיבוכים העור של נרחב לקילוף להתקדם עלולות

 טמפרטורת עם ממושכת פריחה מכן ולאחר בפנים ופריחה שפעת דמויי כתסמינים בתחילה מופיע. .•
( לבנים דם תאי של בסוג ועלייה דם בבדיקות הנראות כבד אנזימי של מוגברות רמות, גבוהה גוף

DRESS מוגדלות לימפה ובלוטות) אאוזינופיליה



 ושלפוחיות לעור מתחת בליטות עם נרחבת וקשקשת אדומה כפריחה הטיפול בתחילת מופיעה.•
AGEP העליונות והגפיים הגזע, העור קפלי על בעיקר ממוקם: ביותר הנפוץ המיקום. בחום המלוות

 תחילת לאחר חודשיים עד יומיים תוך הוא חמורות עור תגובות של להתרחשות ביותר הגבוה הסיכון
 טבליות ליטול הפסק, אלו עור מתסמיני אחר או חמורה פריחה מפתח אתה אם.למצב בהתאם הטיפול

Rifaterרפואי לטיפול מיד פנה או שלך לרופא ופנה.

ריפאטר וטבליות אחרות תרופות
 תרופות כולל זה. כלשהן אחרות תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר אנא

 על להשפיע יכולותRifater  שטבליות היא לכך הסיבה. צמחיות תרופות כולל, מרשם ללא קונה שאתה
 טבליות של הפעולה אופן על להשפיע יכולות מסוימות תרופות, כן כמו. אחרות תרופות של הפעולה אופן

.Rifater

:נוטל אתה אם שלך לרופא וספר, זו תרופה תיקח אל, בפרט
-HIVב לזיהום המשמשים  ritonavirאו  Saquinavir×

:טוב פחות לעבודRifater  לטבליות לגרום יכולות הבאות התרופות
חומצה נוגדי נטילת לפני אחת שעה לפחותRifater  טבליות קח. עיכול לבעיות המשמשים חומצה נוגדי•

 ליטול יש-cycloserine. וacid )PAS( -aminosalicyclic P כגון לשחפת המשמשות אחרות תרופות•
לפחות שעות8  של בהפרש וריפאטרPAS  טבליות

:הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
ודם לב תרופות

דם לחץ ליתר תרופות•
שלך הלב בקצב לשלוט או לב לבעיות תרופות•
וקלופידוגרל וורפרין כגון הדם לדילול המשמשות תרופות•
כולסטרול להורדת המשמשות תרופות•

, הנפש בריאות אפלרנון כגון) משתנים( מים טבליות•
מוטוריים נוירונים ותרופות אפילפסיה

הלופרידול כגון' פסיכוטיות אנטי' בשם הידועות חשיבה להפרעות תרופות•
)חרדה תרופות, היפנוטיות תרופות( חרדה הפחתת או להרגעה תרופות•
)ברביטורטים( לישון לך שיעזרו תרופות•
וקרבמזפין פניטואין כגון לאפילפסיה המשמשות תרופות•
ונורטריפטילין אמיטריפטילין כגון לדיכאון המשמשות מסוימות תרופות•
 מוטוריים נוירונים למחלת משמש-  רילוזול•

החיסון ולמערכת לזיהומים תרופות
zalcitabine- וstavudine  כגוןHIV  לזיהום המשמשות מסוימות תרופות•
, נלפינביר, אמפרנביר, אפבירנץ, אינדינביר כגון ויראליים לזיהומים המשמשות מסוימות תרופות•

וטלפרביר סופוסבוביר, סימפרוויר, דקלטאסוויר, נוויפרין, לופינאביר, אטאזנוויר
פטרייתיים לזיהומים המשמשות תרופות•

)אנטיביוטיקה( חיידקיים לזיהומים המשמשות תרופות•
 סירולימוס, ציקלוספורין כגון שלך החיסונית המערכת להורדת המשמשות תרופות•

וטקרולימוס
Praziquantel-  סרט בתולעי לזיהומים משמש•
-  ריאות לדלקת משמש•

Atovaquone וסרטן הורמונים תרופות
 המשמשות) פרוגסטוגנים, מערכתיים הורמונים, אסטרוגן( מסוימות הורמונליות תרופות•

 או לבונורגסטרל, אתנילאסטרדיול כגון סרטן של מסוימים סוגים או מניעה לאמצעי
דידרוסטרון

 כגון אנדומטריוזיס או השד לסרטן המשמשות) אסטרוגנים אנטי( הורמונים תרופות כמה•
וגסטרינון טורמיפן, טמוקסיפן



אימטיניב כגון) ציטוטוקסיות( לסרטן המשמשות מסוימות תרופות•

( Levothyroxineהתריס בלוטת הורמון )התריס בבלוטת לבעיות המשמש•
 תרופות לסרטן משמש-  אירינוטקן•

וגאוט דלקת, לכאב
ואינדומטצין אספירין, אטוריקוקסיב כגון(NSAIDS)  סטרואידליות לא דלקת נוגדות תרופות•
פטידין או פנטניל, מורפיום, קודאין כגון לכאב המשמשות תרופות•
ופרדניזולון בטמתזון, הידרוקורטיזון כגון לדלקת המשמשים קורטיקוסטרואידים•

מהרואין לגמילה משמש-  מתדון•
-  גאוט למחלת משמש•

Sulfinpyrazone אחרות תרופות

לסוכרת המשמשות תרופות•
הלוטן כגון) הרדמה חומרי( ניתוח לפני שרירים להרפיית המשמשות תרופות•
טדלפיל כגון זקפה לבעיות המשמשות תרופות•
ואפרפיטנט אונדנסטרון כגון חולה או חולי לתחושת המשמשות מסוימות תרופות•
)לכליות נזק לעצור כדיcidofovir  בשם תרופה עם בשימוש( פרובנציד•
צפזולין כגון אחרות אנטיביוטיות תרופות•
למלריה משמש-  כינין•
נשימה קשיי או לצפצופים משמש-  תיאופילין•

ושתייה אוכל עםRifater  טבליות נטילת
, מבשילות גבינות למשל( טירמין או היסטמין המכילים מזונות עם אינטראקציה לקיים עלול איזוניאזיד

, ראש כאב הכוללים לתסמינים ולגרום), ובירה יין, ומקרל סלמון, טונה כמו מסוימים דגים, מבושל בשר
 עקב( עילפון או סחרחורת תחושת, סחרחורת), לב דפיקות( חזק או אחיד לא, מהיר דופק, הסמקה, הזעה
.בהמשך לייעץ יוכל שלך הרופא. איזוניאזיד מקבל אתה אם אלה ממזונות להימנע יש). נמוך דם לחץ

והנקה הריון
בהריון שאת חושבת או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם התרופה נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח

 לעבור שעליך היא המשמעות. טוב פחות לעבוד הריון למניעת" גלולה"ל לגרום עשויות ריפאטר טבליות.
" סליל" או קונדומים כגון, אמין מניעה באמצעי להשתמש עליך, זאת במקום. מניעה אמצעי של אחר לסוג
.שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, זה לגבי בטוח אינך או שאלות לך יש אם. ריפאטר טבליות נטילת בעת

. האם לחלב לעבור עלולות קטנות שכמויות היא לכך הסיבה. ריפאטר טבליות נוטלת את אם להניק אסור
.כלשהי תרופה נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, להניק מתכננת או מניקה את אם

במכונות ושימוש נהיגה
 להשפיע שעלולות אחרות לוואי לתופעות או ראייה מבעיות לסבול, עילפון או סחרחורת להרגיש עלול אתה
.כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג אין, קורה זה אם. התרופה נטילת בזמן לנהוג יכולתך על

Rifater  טבליות Rifater טבליות של מהמרכיבים חלק על חשוב מידע
:מכילות

 נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח, סוכרים כמה לסבול יכול לא שאתה לך אמר שלך הרופא אם:סוכרוז•
ריפאטר טבליות

נתרן נטולות' בעצם והן יומית למנה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילות אלו טבליות:נתרן•
.'

ריפאטר טבליות ליטול כיצד3.



 אינך אם הרוקח או הרופא עם לבדוק עליך. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק טבליות ריפאטר תמיד קח
.בטוח

התרופה את לקחת המשך
אותן לקחת לך אמר שהרופא הזמן כל במשך יום כל הטבליות את ליטול עליך•
 שלך והשחפת לוואי לתופעות הסיכון את להגביר עלול זה. הטבליות את ליטול ותתחיל תפסיק אל•

כראוי תטופל לא

הטבליות את לקחת כיצד

הפה דרך זו תרופה קח•
מים משקה עם, בשלמותן הטבליות את לבלוע יש•
הארוחה לאחר שעתיים או הארוחה לפני דקות30  לפחות קח•
בודדת כמנה, יום כל יחד הטבליות כל את קח•
לילדים זו תרופה לתת אין•
, בעצמך המינון את תשנה אל, מדי חזקה או מדי חלשה שלך התרופה של שההשפעה מרגיש אתה אם•

שלך הרופא את שאל אלא

 מתת אתה אם במיוחדRifater,  בטבליות הטיפול במהלךB6 ויטמין לקחת ממך לבקש עשוי שלך הרופא
.סוכרת חולה או קשיש, תזונה

 המינון לקחת כמה
:הוא הרגיל

וקשישים מבוגרים
שלך הגוף במשקל תלויה הכמות. יום בכל טבליות-6 ל3  בין•
ילְדִָים שלך הטיפול אחר מקרוב לעקוב עשוי שלך הרופא, מבוגר אתה אם•

.בילדים לשימוש מומלצת אינה זו תרופה

צריך שאתה ממהRifater  טבליות יותר נוטל אתה אם

 בבית נפגעים למחלקת מיד פנה או לרופא ספר, צריך שאתה ממהRifater  טבליות יותר נוטל אתה אם
.לקחת מה ידע שהרופא כדי זה. התרופות חבילת את איתך קח. החולים

 אתה. ראש כאב או גירוד, בטן מכאבי לסבול), הקאה( חולה להיות), בחילה( בחילה להרגיש עלול אתה
 להרגיש או ולהתעלף) הזיות( מוזר או מטושטש חזון, סחרחורת, סחרחורת, ישנוני, עייף להרגיש גם עלול

 עיכוב, העפעפיים או העיניים, הפנים של נפיחות כוללים מדי יותר נטילת של אחרים סימנים. עילפון
.לב והתקף התקפים, אחידות לא לב פעימות, מהיר דופק, נשימה קשיי, בדיבור

ריפאטר טבליות ליטול שכחת אם
 דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה שכחת אם
.שנשכחו הטבליות על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. שהוחמצה המנה על

מבחנים

, פולית לחומצה בדיקות, בפרט. מסוימות דם בדיקות תוצאות על להשפיע עשויהRifater  טבליות נטילת
 טבליות נוטל שאתה שלך לרופא לספר חשוב, דם בדיקת לעבור עומד אתה אם. כבד ותפקודיB12 ויטמין

.ריפאטר

אפשריות לוואי תופעות4.
 הפסק .אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:הבאות החמורות הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם חולים לבית מיד ופנה ליטול

 נפיחות, צפצופים, נשימה או בליעה בעיות, פריחה: לכלול עשויים הסימנים. אלרגית תגובה לך יש•
.הלשון או הגרון, הפנים, השפתיים של



 כמקולות להופיע יכולים אלה. רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבן-ג תסמונת כולל בעור חמורות פריחות•
 קילוף, המטען תא על מרכזיות שלפוחיות עם קרובות לעתים, עגולים כתמים או אדמדמות מטרה דמויות

 דמויי ותופעות חום ידי על אותם להקדים ויכולים ובעיניים המין באיברי, באף, בגרון, בפה כיבים, עור
.2 סעיף גם ראה.שפעת

 בלוטות), אאוזינופיליה( בדם הפרעות, כבד אנזימי עליות, גבוהה גוף טמפרטורת, נרחבת פריחה•
 ותסמינים אאוזינופיליה עם תרופות תגובת( אחרים גוף איברי של ומעורבות מוגדלות לימפה

.2 סעיף גם ראה).לתרופות יתר רגישות תסמונת או-DRESS כ גם המוכרת מערכתיים

( הטיפול בתחילת בחום המלוות ושלפוחיות לעור מתחת בליטות עם נרחבת קשקשית, אדומה פריחה•
.2 סעיף גם ראה).אקוטי אקוסטמטי פוסטולוזיס

 לעור מתחת כהים אדומים כתמים של כואבת פריחה לך שיש ייתכן, לחלופין. מהרגיל בקלות חוט אתה•
חמורה דם בעיית בגלל להיות יכול זה). פורפורה( עליהם לוחץ אתה כאשר נעלמים אינם אשר

)דימום( חמור דימום לך יש•
להופיע יכולים חדשים תסמינים או, לחזור יכולים שחפת תסמיני: לתרופה פרדוקסלית תגובה•

18  עד מאוחר ועד שבועיים כבר דווחו פרדוקסליות תגובות. הטיפול במהלך ראשוני שיפור לאחר
 בלוטות, לחום כלל בדרך קשורות פרדוקסליות תגובות. שחפת נגד הטיפול תחילת לאחר חודשים
 גם יכולים לתרופה פרדוקסלית תגובה עם חולים. ושיעול נשימה קוצר), לימפדניטיס( נפוחות לימפה
במשקל וירידה תיאבון אובדן, ראש כאבי לחוות

 יכול זה. כהה שתן או מהיר דופק, נשימה קוצר, דופן יוצא חיוור עור צבע, עייפות, צמרמורות לך יש•
אנמיה של רציני לסוג סימנים להיות

 במיוחד, נפיחות לקבל גם עלול אתה. מייצר שאתה השתן בכמות ירידה או עלייה או בשתן דם לך יש•
חמורות כליות מבעיות להיגרם עלול זה. הרגליים או הקרסוליים, הרגליים של

במוח לדימום סימן להיות יכול זה. פתאומי חזק ראש כאב לך יש•
וצפצופים נשימה קוצר•
מהרגיל חיוור שלך שהעור או דופק דופק, קשה או רדודה נשימה, קר דביק עור, ישנוני, מתבלבל אתה•

להלם סימנים להיות יכולים אלה.
 זה. בפה כיבים או גרון כאב, חום כוללים הסימנים. מהרגיל רבה בקלות זיהומים יותר מקבל אתה•

לבנים דם תאי של נמוך מספר לך שיש בגלל להיות יכול
 רגישות תחושת לכלול עשויים הסימנים. הבטן או העור, הגרון, החניכיים, האוזן, מהאף דימום לך יש•

.זפת דמוית או שחורה וצואה העור על סגולים כתמים, בבטן ונפיחות

:האפשרי בהקדם לרופא פנה הבאות הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם
).ידועה לא תדירות, לבלב דלקת( ובגב בבטן עזים לכאבים הגורמת, בלבלב דלקת•

 חוסר, חולשה, חולשה, עייפות, חיוורת והצואה מתכהה שתן או, העיניים לובן או העור של הצהבה•
100  מכל1  עד על להשפיע עשויה, כבד דלקת( כבד מבעיות הנגרמות הקאות או בחילות, תיאבון
).אנשים

:הבאות החמורות הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם שלך הרופא עם מיד שוחח
)הזיות( מוזרים וחזיונות חריגות מחשבות עם נפשיות בעיות•
מחמיר שלך הקיבה כיב•
 קוליטיס' שנקרא משהו להיות עשוי זה. וחום חולשה מרגיש ואתה יפסיק שלא חמור מימי שלשול•

'פסאודוממברני
התקפים לקבל מתחיל שאתה או מחמירים שלך ההתקפים•

עצמות וכאבי סחרחורת, ראש כאבי, חום, צמרמורות כולל שפעת דמויי תסמינים•

:הבאות הלוואי מתופעות אחת לך יש אם האפשרי בהקדם שלך לרופא ספר



ברגליים או בזרועות, בבטן, בפנים לנפיחות לגרום שעלולה) בצקת( מים אצירת•
בשרירים רפלקסים אובדן או כאב או שרירים חולשת•

 בשל( במהירות מתיישב או עומד אתה כאשר במיוחד, והתעלפות סחרחורת תחושת, סחרחורת•
)נמוך דם לחץ

נפוחות קרסוליים או בהונות, אצבעות•

דיכאון או עצבנות, עצבים תחושת, להתרכז יכולת חוסר•
)ורטיגו( סחרחורת עם משקל שיווי בעיות•
)שינה נדודי( שינה קשיי או רבה וחולשה עייפות תחושת•
( העור על זחילה או צריבה, דקירות, עקצוץ, תחושה חוסר תחושת כגון חריגות עור תחושות•

)פארסתזיה
תגובה או ערנות פחות, חרדה, קצר לטווח זיכרון אובדן•
מעוותת או מטושטשת ראייה•
אחרות גוף רקמות או שרירים של בזבוז•
אאוזינופיליה הנקרא דם למצב סימנים להיות יכולים אלה. וחום לילה הזעות, במשקל ירידה•
חולים או חולים מרגישים•

:ימים ממספר יותר נמשכת או מחמירה הבאות הלוואי מתופעות אחת אם לרוקח או לרופא ספר

אקנה•
)אנורקסיה( תיאבון אובדן•
ראֹׁש ּכאְבֵ•
גירוד או בעור סומק•
נפוחים, אדומים, כואבים מפרקים•

שתן מתן בעת נוחות אי או כאב•
סדיר לא מחזור•
בפה יובש או בבטן נוחות אי, שלשול, עצירות•
גברים אצל חזה הגדלת•
גבוהה שלך בדם הסוכר שרמת ייתכן. עייפות ותחושת יותר קרובות לעתים לשירותים ללכת, מוגבר צמא•

.הדם כלי של דלקת•

מהן מודאג אתה אם שלך הרופא עם לדון עליך אחרות לוואי תופעות
 או רוק), ליחה( ליחה, זיעה, שתן, בשיניים אדום או כתום, חום, צהוב צבע( צבע בשינוי מבחין אתה•

 רכות מגע עדשות לצמיתות להכתים עלול הצבע, זאת עם. לדאוג צורך ואין נפוץ די זה. דמעות
.ריפאטר בטבליות השימוש הפסקת לאחר מה זמן להימשך עשוי בדמעות הצבע

דם בדיקת
פועל הכבד שבו באופן שינויים להראות עשויה דם בדיקת•

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

:בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
/yellowcardwww.mhra.gov.uk את חפש או  Card Yellow MHRAב Play- Googleאו  Store App.Apple

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על

Rifater טבליות לאחסן כיצד5.
.אליה להגיע או לראות יכולים לא ילדים שבו בטוח במקום התרופה את שמור
 התפוגה תאריך. והבליסטר האריזה גבי על המופיע התפוגה תאריך לאחרRifater  בטבליות להשתמש אין

.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס
.המקורי במיכל אחסן. צלזיוס מעלות-25 ל מתחת אחסן



 שאינן מתרופות להיפטר כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או מים פסולת דרך תרופות להשליך אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. עוד נחוצות

נוסף ומידע החבילה תוכן6.
Rifater: טבליות מכילות מה

 החומרים הם אלו. פיראזינמיד ג"מ-300 ו ריפמפיצין ג"מ120 , איזוניאזיד ג"מ50  מכילה טבליה כל•
הפעילים

 סידן, סולפט לאוריל נתרן, קרבוקסימילצלולוזה נתרן, פוליווינילפירולידון הם האחרים המרכיבים•
 ל'ג, קולואידי דו-חמצני סיליקון, קאולין, קל פחמתי מגנזיום, טלק, שיטה מסטיק, סוכרוז, סטארט

(E172). חמצני דו וברזל(E172)  חמצני דו טיטניום וצבעים הידרוקסיד אלומיניום

האריזה ותכולתRifater  טבליות נראות איך
.טבליות100  מכילה חבילה כל. בסוכר ומצופה עגול, מבריק, חלק, בהיר ורוד בצבע הטבליות
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