
للمستخدممعلومات العبوة: نشرة

أقراصمجم 300 120 ، 50 ، ريفاتر
بيرازيناميدريفامبيسين ، أيزونيازيد ،

على اتصل قراءتها؟ أو رؤيتها يصعب النشرة هذه هل

المساعدةعلى للحصول 2525 080035

ريفاترأقراص حول لمعرفتها تحتاج مهمة أشياء

طبيبكأخبرك كما تماماً ريفاتر أقراص تتناول أن جداً المهم من•

بالتوقفطبيبك يخبرك حتى تناوله في تستمر أن يجب•

تتأكد أن فيجب المتجر ، أو الصيدلية من اشتريتها التي األدوية ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول كنت إذا•

طبيبكمعرفة من

ضاروغير طبيعي هذا - تقلق ال أحمر. أو برتقالي بلون الجسم سوائل كل ريفاتر أقراص تجعل•

الطعامبعد ساعتين أو الطعام قبل األقل على دقيقة 30 يعني هذا فارغة. معدة على ريفاتر أقراص تناول•

التونة مثل (األسماك وبعض المقددة ، واللحوم الناضج ، الجبن تأكل أال يجب ريفاتر ، أقراص تناول أثناء•

)والشرابالطعام مع ريفاتر أقراص تناول انظر: (والبيرة النبيذ شرب أو  )والماكريلوالسلمون

كان أو شهيتك ، فقدت أو أكثر ، بتوعك تشعر بدأت أو مريضاً ، كنت أو الحرارة ، درجة في بارتفاع أصبت إذا•

الفورعلى طبيبك إلى التحدث عليك فيجب العينين ، أو اللثة أو الجلد في اصفرار لديك

الدواء.هذا تناول في البدء قبل بعناية النشرة هذه باقي اقرأ

تم الصيدلي. أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا أخرى. مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

تفاقمت إذا ألعراضك. مماثلة أعراضهم كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لآلخرين. تعطيه ال لك. الدواء هذا وصف

الصيدلي.أو طبيبك إخبار فيرجى النشرة ، هذه في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو الجانبية ، اآلثار من أي

النشرةهذه في هو ما

استخدامهادواعي هي وما ريفاتر أقراص هي ما 1.

ريفاترأقراص تناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

ريفاترأقراص تأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

ريفاترأقراص تخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهادواعي هي وما ريفاتر أقراص هي ما 1.
إلى ينتمون جميعهم وبيرازيناميد. وريفامبيسين أيزونيازيد تسمى مختلفة أدوية ثالثة على ريفاتر أقراص تحتوي

السل. مرض تسبب التي البكتيريا قتل طريق عن تعمل أنها للسل. المضادة األدوية تسمى األدوية من مجموعة

.)السلباسم أيضاً المعروف (السل مرض لعالج ريفاتر أقراص تستخدم

ريفاترأقراص تناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.
إذا:ريفاتر أقراص تتناول ال

ل )الحساسيةشديدة (حساسية لديك  ×

أيزونيازيد-

ريفامبيسين-

بيرازيناميد-

التحسسي الفعل رد عالمات  )إضافيةمعلومات 6: القسم انظر (ريفاتر ألقراص األخرى المكونات من أي-

لسانك.أو حلقك وجهك ، شفتيك ، في تورم التنفس ، أو البلع في مشاكل جلدي ، طفح تشمل:

)اليرقان(والعينين الجلد في اصفرار لديك كان ×
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 "أخرىأدوية تناول "قسم انظر (البشرية المناعة نقص فيروس لعدوى ريتونافير أو ساكوينافير تتناول كنت×
)أدناه

تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا تأخذ ال

ريفاتر.أقراص

واإلحتياطاتالمحاذير

إذا:ريفاتر أقراص تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

-

-

-

الكبدفي مشاكل لديك

مرض لديك اليوم في ريفامبيسين ملغ 600 من أكثر تتناول كنت وإذا الكلى في مشاكل أي لديك

الدواءهذا تناول أثناء بك الخاص السكري مرض على السيطرة الصعب من يصبح قد السكري.

)المفاصلفي تورم أو ألم (النقرس من عانيت أن سبق أو لديك

صرعلديك

الضعف أو بالخدر تشعر  )الفصامأو االكتئاب مثل (نفسية مشاكل من قبل من عانيت أو تعاني كنت

)المحيطيةاألعصاب اعتالل (وساقيك ذراعيك في
البشريةالمناعة نقص فيروس عدوى لديك

التغذيةسوء من تعاني أو الوزن نقص من تعاني كنت

الكحول على مدمناً كنت أو يوم كل الكحول تشرب أنت

بالمخدراتنفسك تحقن

اسبانيأصل من أو سوداء امرأة كنت

"البورفيريا"تسمى الدم في نادرة مشكلة لديك
بسهولةالكدمات إلى الميل أو النزيف في مشكلة لديك

جسمك أن طبيبك أخبرك  )المحتملةالجانبية اآلثار 4 القسم انظر (سوءاً تزداد أو لديك السل أعراض تعود

)بطيئةأسيتيل حالة لديك (األدوية بعض من للتخلص طويال ًوقتاً يستغرق

بشكل اللينة الالصقة العدسات تلطيخ إلى ريفاتر أقراص تناول يؤدي قد الالصقة. العدسات ترتدي كنت

طفلهو الدواء هذا يتناول الذي دائم.الشخص

أكثرأو سنة 65 عمرك

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أقراص تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ، ينطبق سبق مما أي كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

ريفاتر.

الدمتحاليل

أي حدثت إذا ما معرفة على طبيبك هذا سيساعد الدواء. هذا تناول قبل دمك فحص إلى طبيبك سيحتاج

الدواء.هذا تناول بعد دمك في تغييرات

الكبد.عمل كيفية من للتحقق شهرية دم اختبارات إجراء إلى أيضاً فستحتاج أكثر ، أو عاماً 35 عمرك كان إذا

ريفاترأقراص مع الحذر توخ

تم ، )عشرة(النخريالسمي البشرة وانحالل  )(SJSجونسون ستيفنز متالزمة ذلك في بما خطيرة جلدية تفاعالت

 )(AGEPمعمم حاد طحائي بثور  ، )(DRESSالجهازية واألعراض الحمضات فرط مع دوائي تفاعل عن اإلبالغ
ريفاتر.أقراص باستخدام

بثور ظهور مع غالباً دائرية بقع أو حمراء مستهدفة بقع شكل على البداية في  TEN/  SJSتظهر أن يمكن•

عيون (والعينين التناسلية واألعضاء واألنف والحلق الفم في تقرحات تحدث أن يمكن كما الجذع. على مركزية

قد األنفلونزا. أعراض تشبه أعراض أو   /والحمى الخطير الجلدي الطفح هذه تسبق ما غالباً . )ومنتفخةحمراء

قاتلة.تكون أو الحياة تهدد ومضاعفات للجلد النطاق واسع تقشر إلى الجلدي الطفح يتطور

ارتفاع مع ممتد جلدي طفح ثم الوجه على جلدي وطفح باإلنفلونزا شبيهة كأعراض البداية في  DRESSيظهر•

الدم خاليا من نوع في وزيادة الدم اختبارات في تظهر التي الكبد إنزيمات مستويات وزيادة الجسم حرارة درجة

الليمفاوية .الغدد وتضخم  )الحمضاتفرط (البيضاء



مصحوبة وبثور الجلد تحت نتوءات مع االنتشار واسع متقشر أحمر جلدي كطفح العالج بدء عند  AGEPيظهر•

العلوية.واألطراف والجذع الجلد طيات على أساسي بشكل موضعي شيوعاً: األكثر المكان بالحمى.

إذا الحالة.حسب العالج بدء بعد شهرين إلى يومين غضون في هو خطيرة جلدية تفاعالت لحدوث خطر أعلى

واتصل ريفاتر أقراص تناول عن توقف الجلدية ، األعراض هذه من أي أو خطير جلدي بطفح أصبت

الفور.على الطبية العناية اطلب أو بطبيبك

ريفاتروأقراص األخرى األدوية

التي األدوية ذلك يشمل أخرى. أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك إخبار يرجى

عمل طريقة على تؤثر أن يمكن ريفاتر أقراص ألن هذا العشبية. األدوية ذلك في بما طبية ، وصفة بدون تشتريها

ريفاتر.أقراص عمل طريقة على األدوية بعض تؤثر أن يمكن كما األخرى. األدوية بعض

تتناول:كنت إذا طبيبك ، وأخبر الدواء ، هذا تتناول ال الخصوص ، وجه على

البشريةالمناعة نقص فيروس لعدوى المستخدمة ريتونافير أو ساكوينافير  ×

أقل:بشكل تعمل ريفاتر أقراص تجعل أن يمكن التالية األدوية

الحموضةمضادات تناول من األقل على واحدة ساعة قبل ريفاتر أقراص تناول الهضم. لعسر المستخدمة الحموضة مضادات•

تؤخذ أن يجب . cycloserineو  acid )PAS(  aminosalicyclic-Pمثلالسل لمرض المستخدمة األخرى األدوية•

األقلعلى ساعات 8 بفاصل  Rifaterو  PASأقراص

التالية:األدوية من أي تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

والدمالقلب أدوية

الدمضغط ارتفاع أدوية•

قلبكضربات في للتحكم أو القلب لمشاكل أدوية•

وكلوبيدوجريلالوارفارين مثل الدم لتسييل المستخدمة األدوية•

الكوليستروللخفض المستخدمة األدوية•

الصحة أدوية  إبليرينونمثل  )البولمدرات (الماء أقراص•

الحركيةواألعصاب والصرع النفسية

هالوبيريدولمثل  "الذهانمضادات "باسم المعروفة التفكير الضطرابات أدوية•

)القلقمزيالت المنومات ، (القلق تقليل أو لتهدئة أدوية•
.)الباربيتورات(النوم على تساعدك أدوية•
وكاربامازيبينالفينيتوين مثل الصرع لعالج المستخدمة األدوية•

ونورتريبتيلينأميتريبتيلين مثل االكتئاب لعالج المستخدمة األدوية بعض•

أدوية  الحركيالعصب لمرض يستخدم - ريلوزول•

المناعيوالجهاز االلتهابات

وزالسيتابينستافودين مثل البشرية المناعة نقص فيروس لعدوى المستخدمة األدوية بعض•

نلفينافير ، أمبرينافير ، إيفافيرينز ، إندينافير ، مثل الفيروسية للعدوى المستخدمة األدوية بعض•

وتيالبريفير.سوفوسبوفير ، سيميبريفير ، داكالتاسفير ، نيفيبارين ، لوبينافير ، أتازانافير ،

الفطريةلاللتهابات المستخدمة األدوية•

.)الحيويةالمضادات (البكتيرية للعدوى المستخدمة األدوية•
وسيروليموس سيكلوسبورين مثل لديك المناعة جهاز لخفض المستخدمة األدوية•

وتاكروليموس

الشريطيةالدودة التهابات لعالج يستخدم - برازيكوانتيل•

 الرئويلاللتهاب يستخدم - أتوفاكون•

والسرطانالهرمونات أدوية

 )المفعولبروجستيرونية المركبات الجهازية ، الهرمونات اإلستروجين ، (الهرمونية األدوية بعض•
أو ليفونورجيستريل إستراديول ، إيثينيل مثل السرطان أنواع بعض أو الحمل لمنع المستخدمة

ديدروجستيرون

عقار مثل الرحمي البطاني االنتباذ أو الثدي لسرطان المستخدمة  )اإلستروجينمضادات (الهرمونية األدوية بعض•

والجسترينونوتوريميفين تاموكسيفين



إيماتينيبمثل  )للخالياالسامة المواد (السرطان لعالج المستخدمة األدوية بعض•

الدرقيةالغدة لمشاكل يستخدم  )الدرقيةالغدة هرمون (ليفوثيروكسين•

أدوية  للسرطانيستخدم - إرينوتيكان•

والنقرسوااللتهابات اآلالم

وإندوميتاسينواألسبرين إيتوريكوكسيب مثل  )(NSAIDSلاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير•

البيثيدينأو الفنتانيل المورفين ، الكوديين ، مثل اآلالم لتسكين المستخدمة األدوية•

والبيتاميثازون الهيدروكورتيزون مثل لاللتهابات المستخدمة الكورتيكوستيرويدات•

والبريدنيزولون

الهيروينلسحب يستخدم - الميثادون•

 للنقرسيستخدم - سلفينبيرازون•

أخرىأدوية

السكريلمرض المستخدمة األدوية•

الهالوثانمثل  )التخدير(الجراحة قبل العضالت إلرخاء المستخدمة األدوية•

تاداالفيلمثل االنتصاب لمشاكل المستخدمة األدوية•

أبريبيتانتو أوندانسيترون مثل المرض أو بالمرض للشعور المستخدمة األدوية بعض•

)الكلىتلف لوقف سيدوفوفير يسمى دواء مع يستخدم (البروبينسيد•
سيفازولينمثل األخرى الحيوية المضادات أدوية•

المالرياعالج في يستخدم - الكينين•

التنفسفي صعوبة أو التنفس عند للصفير يستخدم - الثيوفيلين•

والشرابالطعام مع ريفاتر أقراص تناول

واللحوم الناضجة األجبان مثل (التيرامين أو الهيستامين على تحتوي التي األطعمة مع أيزونيازيد يتفاعل قد

الصداع تشمل أعراضاً يسبب مما  ، )والبيرةوالنبيذ والماكريل والسلمون التونة مثل األسماك وبعض المعالجة

اإلغماء أو بالدوار الشعور دوار ، . )القلبخفقان (القوية أو المتكافئة غير القلب ضربات وسرعة واالحمرار والتعرق

على قادراً طبيبك سيكون أيزونيازيد. تتناول كنت إذا األطعمة هذه تجنب يجب . )الدمضغط انخفاض بسبب (

النصائح.من المزيد تقديم

والرضاعةالحمل

أقراص تجعل قد حامل. أنك تعتقد أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا الدواء هذا تناول قبل طبيبك إلى تحدث

الحمل. منع وسائل من مختلف نوع إلى التغيير عليك يجب أنه يعني هذا فعالية. أقل الحمل منع  "حبوب"ريفاتر

تناول أثناء  "الملف"أو الذكري الواقي مثل الحمل لمنع موثوقة حاجز طريقة استخدام عليك يجب ذلك ، من بدال ً

الصيدلي.أو طبيبك إلى فتحدث هذا ، من متأكداً تكن لم أو أسئلة أي لديك كانت إذا ريفاتر. أقراص

كنت إذا األم. حليب إلى تنتقل قد صغيرة كميات ألن وذلك ريفاتر. أقراص تتناول كنت إذا اإلرضاع عدم يجب

دواء.أي تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدثي لإلرضاع ، تخططين أو طبيعية رضاعة ترضعين

الماكناتواستعمال السياقة

على قدرتك على تؤثر قد أخرى جانبية آثار لديك أو الرؤية في مشاكل لديك أو اإلغماء ، أو بالدوار تشعر قد

آالت.أو أدوات أي تستخدم وال تقود فال هذا ، حدث إذا الدواء. هذا تناول أثناء القيادة

على:ريفاتر أقراص تحتوي  ريفاترأقراص مكونات بعض عن مهمة معلومات

أقراص تناول قبل طبيبك إلى تحدث السكريات ، بعض تحمل يمكنك ال أنه طبيبك أخبرك إذا السكروز:•

ريفاتر

بشكل وهي يومية جرعة لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على األقراص هذه تحتوي صوديوم:•

."الصوديوممن خالية "أساسي

ريفاترأقراص تأخذ كيف 3.



متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك مراجعة عليك يجب طبيبك. أخبرك كما تماماً دائماً ريفاتر أقراص تناول

الدواءهذا تناول في استمر

بتناولهاالطبيب فيه أخبرك الذي الوقت طوال يوم كل األقراص تتناول أن يجب•

بشكل السل مرض عالج يتم ولن الجانبية اآلثار خطر من ذلك يزيد قد األقراص. تناول في وابدأ تتوقف ال•

صحيح

األقراصتأخذ كيف

الفمطريق عن الدواء هذا تناول•

الماءمع كاملة األقراص ابتلع•

الوجبةبعد ساعتين أو الوجبة قبل األقل على دقيقة 30 خذ•

واحدةكجرعة يوم ، كل معاً أقراصك كل خذ•

لألطفالالدواء هذا تعط ال•

طبيبكاسأل ولكن بنفسك ، الجرعة تغير فال جداً ، قوي أو جداً ضعيف الدواء تأثير أن شعرت إذا•

التغذية ، سوء من تعاني كنت إذا خاصة ريفاتر ، بأقراص العالج أثناء 6بفيتامين تناول طبيبك منك يطلب قد

بالسكري.مصاب أو السن كبار من أو

الجرعة  تأخذكم

هي:المعتادة

السنوكبار الكبار

جسمكوزن على تعتمد الكمية يوم. كل أقراص 6 و 3 بين•

أطفال كثبعن عالجك طبيبك يراقب فقد مسناً ، كنت إذا•

األطفال.في الدواء هذا باستخدام ينصح ال

ينبغيمما أكثر ريفاتر أقراص تناولت إذا

على المستشفى في اإلصابات قسم إلى اذهب أو الطبيب أخبر ينبغي ، مما أكثر ريفاتر أقراص تناولت إذا

تناولته.ما الطبيب يعرف حتى هذا معك. الدواء علبة خذ الفور.

بالتعب ، أيضاً تشعر قد الصداع. أو والحكة المعدة ، في وآالم  ، ء)القي(والمرض  ، )الغثيان(بالغثيان تشعر قد

العالمات تشمل باإلغماء. الشعور أو واإلغماء  )الهلوسة(غريبة أو مشوشة ورؤى والدوخة ، والدوار ، والنعاس ،

وسرعة التنفس ، وصعوبة الكالم ، وتداخل الجفون ، أو والعينين الوجه تورم الطعام تناول في لإلفراط األخرى

القلبية.والنوبات القلب ، ضربات انتظام وعدم القلب ، ضربات

ريفاترأقراص تناول نسيت إذا

الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. حالما خذها جرعة ، نسيت إذا

المنسية.األقراص لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال الفائتة.

االختبارات

الفوليك حمض اختبارات الخصوص ، وجه على الدم. تحاليل بعض نتائج على ريفاتر أقراص تناول يؤثر قد

ريفاتر.أقراص تتناول أنك طبيبك تخبر أن المهم فمن دم ، لفحص ستخضع كنت إذا الكبد. ووظيفة 12بوفيتامين

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

توقف  الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

التالية:الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا فوراً المستشفى إلى واذهب الدواء تناول عن

عند صفير التنفس ، أو البلع في مشاكل جلدي ، طفح العالمات: تشمل قد تحسسي. فعل رد لديك•

اللسان.أو الحلق الوجه ، الشفتين ، انتفاخ التنفس ،



على هذه تظهر أن يمكن السمي. البشرة وانحالل جونسون ستيفن متالزمة ذلك في بما خطير جلدي طفح•

وتقرحات الجلد وتقشير الجذع على مركزية بثور ظهور مع غالباً الحمرة إلى ضاربة دائرية بقع أو لطاخات شكل

أعراض تشبه وأعراض الحمى تسبقها أن ويمكن والعينين التناسلية واألعضاء واألنف والحلق الفم في

.2القسم أيضاً انظر األنفلونزا.

فرط (الدم تشوهات الكبد ، إنزيمات ارتفاع الجسم ، حرارة درجة ارتفاع االنتشار ، واسع جلدي طفح•

الحمضات فرط مع الدواء تفاعل (األخرى الجسم أعضاء وتأثر الليمفاوية الغدد تضخم  ، )الحمضات

2القسم أيضاً انظر .)لألدويةالحساسية فرط متالزمة أو  DRESSباسم أيضاً تعُرف التي الجهازية واألعراض

.

بثور (العالج بداية في بحمى مصحوبة وبثور الجلد تحت نتوءات مع االنتشار واسع متقشر أحمر جلدي طفح•

.2القسم أيضاً انظر .)معممحاد طفيلي

تحت الداكنة الحمراء البقع من مؤلم جلدي طفح لديك يكون قد أو المعتاد. من أكبر بسهولة للكدمات تتعرض•

الدمفي خطيرة مشكلة بسبب هذا يكون قد . )فرفرية(عليها الضغط عند تختفي ال والتي الجلد

.)نزيف(حاد نزيف لديك•
جديدةأعراض تظهر أو السل أعراض تعود أن يمكن متناقض: دوائي تفاعل•

18 وحتى أسبوعين إلى يصل مبكر وقت في متناقضة تفاعالت عن اإلبالغ تم العالج. أثناء األولي التحسن بعد

(الليمفاوية الغدد وتضخم بالحمى المتناقضة التفاعالت ترتبط ما عادة ًالسل. بمضادات العالج بدء بعد شهراً
متناقض دوائي تفاعل من يعانون الذين للمرضى يمكن والسعال. التنفس وضيق  )اللمفيةالعقد التهاب

الوزنوفقدان الشهية وفقدان الصداع من يعانون أن أيضاً

أو القلب ضربات تسارع التنفس ، في ضيق عادي ، غير بشكل البشرة لون شحوب إرهاق ، قشعريرة ، من تعاني كنت•

الدمفقر من خطير نوع على عالمات هذه تكون قد الداكن. البول لون

الساقين في خاصة بتورم ، أيضاً تصاب قد تنتجها. التي البول كمية في نقصان أو زيادة أو البول في دم لديك•

الكلىفي خطيرة مشاكل بسبب هذا يكون قد القدمين. أو الكاحلين أو

الدماغفي نزيف على عالمة هذا يكون قد مفاجئ. حاد صداع لديك•

وأزيزالتنفس في ضيق•

أو القلب ضربات وسرعة الصعب ، أو الضحل والتنفس البارد ، الرطب والجلد والنعاس ، باالرتباك ، تشعرين•

صدمةعالمات هذه تكون قد المعتاد. من أكثر بشرتك شحوب

قد الفم. تقرحات أو الحلق والتهاب الحمى العالمات تشمل المعتاد. من أكبر بسهولة بالعدوى تصاب•

البيضاءالدم خاليا عدد انخفاض بسبب هذا يكون

الشعور العالمات تشمل قد معدتك. أو جلدك أو حلقك أو لثتك أو أذنك أو أنفك من نزيف لديك كان•

القطرانيشبه أو أسود وبراز جلدك على أرجوانية وبقع معدتك في والتورم بالحنان

ممكن:وقت أقرب في بطبيبك فاتصل التالية ، الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا

.)معروفغير تردد البنكرياس ، التهاب (والظهر البطن في شديدة آالم يسبب الذي البنكرياس التهاب•

والضيق ، والضعف ، والتعب ، شاحب ، والبراز أغمق ، يصبح البول لون أو العينين ، بياض أو الجلد اصفرار•

من 1 إلى يصل ما على يؤثر قد الكبد ، التهاب (الكبد مشاكل عن الناجم القيء أو والغثيان الشهية ، وفقدان

.)شخص100 كل

التالية:الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

)هلوسة(غريبة ورؤى عادية غير أفكار مع عقلية مشاكل•
سوءاتزداد معدتك قرحة•

القولون التهاب "يسمى شيئاً هذا يكون قد والحمى. بالضعف وتشعر يتوقف ال حاد مائي إسهال•

"الكاذبالغشائي
بالنوباتتبدأ أو سوءاً تزداد نوباتك•

العظاموآالم والدوخة والصداع والحمى القشعريرة ذلك في بما األنفلونزا أعراض تشبه أعراض•

التالية:الجانبية اآلثار من أي لديك كان إذا ممكن وقت أقرب في طبيبك أخبر



الساقينأو الذراعين أو المعدة أو الوجه تورم تسبب قد التي  )الوذمة(الماء احتباس•

العضليةالفعل ردود فقدان أو العضالت ألم أو ضعف•

)الدمضغط انخفاض بسبب (بسرعة الجلوس أو الوقوف عند خاصة واإلغماء بالدوار الشعور دوار ،•

الكاحلينأو القدمين أو اليدين أصابع تورم•

االكتئابأو االنفعال أو بالتوتر الشعور أو التركيز على القدرة عدم•

)الدوار(الدوخة مع التوازن مشاكل•
)األرق(النوم صعوبة أو والضعف الشديد بالتعب الشعور•
)مذل(الجلد على الزحف أو الحرق أو الوخز أو الوخز أو بالخدر الشعور مثل الجلد في عادية غير أحاسيس•

االستجابةأو االنتباه قلة القلق ، القصير ، المدى على الذاكرة فقدان•

تشوههاأو الرؤية وضوح عدم•

األخرىالجسم أنسجة أو العضالت إهدار•

الحمضاتفرط تسمى الدم في حالة وجود على عالمات هذه تكون قد والحمى. الليلي والتعرق الوزن فقدان•

المرضأو بالمرض الشعور•

أيام:بضعة من أكثر استمرت أو التالية الجانبية اآلثار من أي تفاقمت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

الشبّاَبحبَ ُّ•

.)الشهيةفقدان (الشهية فقدان•
الراسصداع•

الحكةأو الجلد احمرار•

منتفخةحمراء ، مؤلمة ، مفاصل•

التبولعند إزعاج أو ألم•

منتظمةغير فترات•

الفمفي جفاف أو المعدة في انزعاج إسهال ، إمساك ،•

الرجالعند الثدي تضخم•

مرتفعاًلديك الدم سكر يكون قد بالتعب. والشعور أكثر مرات المرحاض إلى والذهاب العطش زيادة•

الدموية.األوعية التهاب•

بشأنهاقلقاً كنت إذا طبيبك مع مناقشتها يجب التي األخرى الجانبية اآلثار

أو بلغمك أو عرقك أو بولك أو أسنانك في اللون أحمر أو برتقالي أو بني أو أصفر (اللون في تغيراً الحظت•

اللينة الالصقة العدسات اللون يلطخ قد ذلك ، ومع للقلق. داعي وال جداً شائع هذا دموعك. أو لعابك

ريفاتر.أقراص تناول عن التوقف بعد الوقت لبعض الدموع لون يستمر قد دائم بشكل

الدمتحاليل

الكبدعمل طريقة في تغييرات الدم فحص يظُهر قد•

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

/yellowcardعلى:الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple.

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

ريفاترأقراص تخزين كيفية 5.
إليه.الوصول أو رؤيته األطفال يستطيع ال حيث آمن مكان في الدواء بهذا احتفظ

تاريخ يشير البليستر. وعبوات الكرتونية العبوة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد ريفاتر أقراص تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

األصلية.الحاوية في تخزينها مئوية. درجة 25 من أقل حرارة درجة في يحفظ



التخلص كيفية عن الصيدلي إسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف طريق عن األدوية من التخلص ينبغي ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن مطلوبة. تعد لم التي األدوية من

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.
ريفاتر:أقراص تحتوي ماذا

هي هذه بيرازيناميد. مجم 300 و ريفامبيسين مجم 120 أيزونيازيد ، مجم 50 على قرص كل يحتوي•

النشطةالمكونات

الصوديوم ، لوريل كبريتات الصوديوم ، سلولوز ميثيل كربوكسي بيروليدون ، فينيل بولي هي األخرى المكونات•

أكسيد ثاني الكاولين ، الخفيف ، المغنيسيوم كربونات التلك ، األكاسيا ، صمغ السكروز ، الكالسيوم ، ستيرات

.)(E171الحديد وأكسيد  )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني وألوان األلومنيوم هيدروكسيد هالم الغرواني ، السيليكون

العبوةمحتويات هي وما ريفاتر أقراص تبدو كيف

قرص.100 على تحتوي عبوة كل بالسكر. ومغلفة مستديرة المعة ، ناعمة ، فاتح ، وردي لون ذات األقراص
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