
PAKET BROŞÜRÜ: KULLANICI İÇİN BİLGİLER
Rifater 50, 120, 300mg Tabletler
izoniazid, rifampisin, pirazinamid

Bu broşürü görmek veya okumak zor mu? 

Yardım için telefon 0800 035 2525

Rifater Tabletler hakkında bilmeniz gereken önemli şeyler
• Rifater Tablet'i tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde almanız çok önemlidir.
• Doktorunuz size bırakmanızı söyleyene kadar almaya devam etmelisiniz.

• Eczaneden veya dükkandan aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız, 
doktorunuzun bildiğinden emin olmalısınız.

• Rifater Tabletler tüm vücut sıvılarınızı turuncu veya kırmızı renge dönüştürür. Endişelenme - bu normal ve 
zararlı değil

• Rifater Tabletleri aç karnına alınız. Bu, yemekten en az 30 dakika önce veya yemekten 2 saat sonra 
anlamına gelir.

• Rifater Tablet alırken olgunlaşmış peynirler, tütsülenmiş et, bazı balıklar (ton balığı, 
somon ve uskumru gibi) yememeli veya şarap ve bira içmemelisiniz (bkz.

• Ateşiniz yükselirse, hastalanırsanız, kendinizi daha kötü hissetmeye başlarsanız, iştahınızı kaybederseniz veya 

ciltte, diş etlerinde veya gözlerde sararma olursa hemen doktorunuzla konuşmalısınız.

Bu ilacı almaya başlamadan önce bu kullanma talimatının geri kalanını dikkatlice okuyunuz.

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir. Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza 
sorunuz. Bu ilaç sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına geçirme. Belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara 
zarar verebilir. Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen 
herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Bu broşürde neler var?
1. Rifater Tablet nedir ve ne için kullanılır?
2. Rifater Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Rifater Tablet nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Rifater Tabletler nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Rifater Tablet nedir ve ne için kullanılır?
Rifater Tabletler izoniazid, rifampisin ve pirazinamid adı verilen üç farklı ilacı içerir. Hepsi anti-
tüberküloz ilaçlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Tüberküloza neden olan bakterileri öldürerek 
çalışırlar. Rifater Tabletler, tüberkülozu (TB olarak da bilinir) tedavi etmek için kullanılır.

2. Rifater Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Rifater Tabletleri aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

× alerjiniz var (aşırı duyarlı)
- izoniazid
- rifampisin
- pirazinamid
- Rifater Tablet'in diğer bileşenlerinden herhangi biri (bkz. Bölüm 6: Daha fazla bilgi) Alerjik reaksiyon 

belirtileri şunları içerir: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, dudaklarınızın, yüzünüzün, boğazınızın 
veya dilinizin şişmesi
Cildinizde ve gözlerinizde sararma (sarılık) varsa×
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× Bir HIV enfeksiyonu için sakinavir veya ritonavir alıyorsanız (aşağıdaki "Diğer ilaçların kullanımı" bölümüne bakın)

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse almayın. Emin değilseniz, Rifater Tabletleri almadan önce doktorunuz 

veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdaki durumlarda Rifater Tabletleri almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz:

-
-
-

Karaciğer problemleriniz var

Herhangi bir böbrek probleminiz varsa ve günde 600 mg'dan fazla rifampisin alıyorsanız 
Şeker hastalığınız var. Bu ilacı kullanırken diyabetinizin kontrolü daha zor hale gelebilir.

Gut hastalığınız var veya oldu (eklemlerde ağrı veya 
şişlik) Kan tükürüyorsanız
epilepsiniz var
Ruh sağlığı sorunlarınız oldu veya oldu (depresyon veya şizofreni gibi) Kollarınızda ve 
bacaklarınızda uyuşukluk veya zayıflık hissediyorsanız (periferik nöropati)
HIV enfeksiyonunuz var
Kilolusunuz veya yetersiz besleniyorsunuz
Her gün alkol alıyorsun ya da alkoliksin Kendine 
uyuşturucu enjekte ediyorsun
Sen siyahi veya İspanyol bir kadınsın
'porfiri' adı verilen nadir bir kan sorununuz var
Kanamayla ilgili bir sorununuz veya kolayca morarma eğiliminiz varsa
Tüberküloz semptomlarınız geri dönüyor veya kötüleşiyor (bkz. bölüm 4 Olası yan etkiler) Doktorunuz 
size vücudunuzun bazı ilaçlardan kurtulmasının uzun zaman aldığını söyledi (yavaş asetilatör durumunuz 
var)
Kontakt lens takıyorsunuz. Rifater Tablet kullanmak yumuşak kontakt lensleri kalıcı olarak 
lekeleyebilir Bu ilacı alan kişi bir çocuktur.
65 yaşında veya daha büyüksünüz

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

-
-
-
Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, Rifater Tabletleri almadan önce doktorunuz veya eczacınız 

ile konuşunuz.

Kan Testleri
Bu ilacı almadan önce doktorunuzun kanınızı kontrol etmesi gerekecektir. Bu, doktorunuzun bu ilacı aldıktan sonra 
kanınızda herhangi bir değişiklik olup olmadığını bilmesine yardımcı olacaktır.
35 yaşında veya daha büyükseniz, karaciğerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek için aylık kan testleri 
yaptırmanız gerekecektir.

Rifater Tabletler ile özel dikkat gösterin
Stevens-Johnson sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz dahil ciddi cilt reaksiyonları(ON) , 
Rifater Tabletlerin kullanımı ile eozinofili ve sistemik semptomlar (DRESS), akut jeneralize 
ekzantematöz püstüloz (AGEP) ile ilaç reaksiyonu bildirilmiştir.
• SJS/TEN başlangıçta kırmızımsı hedef noktalar veya genellikle gövde üzerinde merkezi kabarcıklar bulunan dairesel 

yamalar olarak görünebilir. Ayrıca ağız, boğaz, burun, cinsel organlar ve gözlerde (kırmızı ve şiş gözler) ülserler oluşabilir. 

Bu ciddi deri döküntülerinden önce genellikle ateş ve/veya grip benzeri semptomlar gelir. Döküntüler derinin yaygın 

olarak soyulmasına ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlara ilerleyebilir veya ölümcül olabilir.

• DRESS, başlangıçta grip benzeri semptomlar ve yüzde kızarıklık olarak ortaya çıkar, daha sonra yüksek vücut 
ısısı ile uzun süreli bir döküntü, kan testlerinde görülen karaciğer enzimlerinde artış ve bir tür beyaz kan 
hücresi (eozinofili) ve genişlemiş lenf düğümlerinde artış görülür. .



• AGEP, tedavinin başlangıcında, ateşin eşlik ettiği deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile birlikte kırmızı, pullu, 
yaygın bir döküntü olarak ortaya çıkar. En yaygın yerleşim yeri: esas olarak deri kıvrımlarında, gövdede ve 
üst ekstremitelerde lokalizedir.

Ciddi cilt reaksiyonlarının ortaya çıkması için en yüksek risk, duruma bağlı olarak tedavi başlangıcından sonraki 2 
gün ila 2 ay arasındadır.Ciddi bir kızarıklık veya bu cilt semptomlarından herhangi birini geliştirirseniz, 
Rifater Tabletleri almayı bırakın ve derhal doktorunuza veya tıbbi yardıma başvurun.

Diğer ilaçlar ve Rifater Tabletler
Başka ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında 
bilgi veriniz. Buna bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz satın aldığınız ilaçlar dahildir. Bunun nedeni, 
Rifater Tabletlerin diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı ilaçlar Rifater Tabletlerin 
çalışma şeklini etkileyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız bu ilacı almayınız ve doktorunuza söyleyiniz:
× HIV enfeksiyonu için kullanılan sakinavir veya ritonavir
Aşağıdaki ilaçlar Rifater Tabletlerin daha az iyi çalışmasına neden olabilir:

• Hazımsızlık için kullanılan antasitler. Rifater Tabletleri antasitler almadan en az 1 saat önce alınız.
• P-aminosalisilik asit (PAS) ve sikloserin gibi TB için kullanılan diğer ilaçlar. PAS ve 

Rifater Tabletler en az 8 saat arayla alınmalıdır.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:
Kalp ve kan ilaçları
• Yüksek tansiyon için ilaçlar
• Kalp sorunları için veya kalp atışınızı kontrol etmek için ilaçlar
• Varfarin ve klopidogrel gibi kanı inceltmek için kullanılan ilaçlar
• Kolesterolü düşürmek için kullanılan ilaçlar

• Eplerenon gibi su tabletleri (diüretikler) Ruh 
sağlığı, epilepsi ve motor nöron ilaçları
• Haloperidol gibi "antipsikotikler" olarak bilinen düşünce bozuklukları için ilaçlar
• Kaygıyı yatıştıran veya azaltan ilaçlar (hipnotikler, anksiyolitikler)
• Uyumanıza yardımcı olacak ilaçlar (barbitüratlar)
• Fenitoin ve karbamazepin gibi epilepsi için kullanılan ilaçlar
• Amitriptilin ve nortriptilin gibi depresyon için kullanılan bazı ilaçlar
• Riluzol - motor nöron hastalığı için kullanılır 
Enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi ilaçları
• Stavudin ve zalsitabin gibi HIV enfeksiyonu için kullanılan bazı ilaçlar
• İndinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir, atazanavir, lopinavir, neviparin, daklatasvir, 

simeprevir, sofosbuvir ve telaprevir gibi viral enfeksiyonlar için kullanılan bazı ilaçlar
• Mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar

• Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar (antibiyotikler)
• Siklosporin, sirolimus ve takrolimus gibi bağışıklık sisteminizi düşürmek için 

kullanılan ilaçlar
• Prazikuantel - tenya enfeksiyonları için kullanılır
• Atovakuon - pnömoni için kullanılır 
Hormon ve kanser ilaçları
• Doğum kontrolü için kullanılan bazı hormon ilaçları (östrojen, sistemik hormonlar, 

progestojenler) veya etinilöstradiol, levonorgestrel veya didrogesteron gibi bazı kanser 
türleri

• Tamoksifen, toremifen ve gestrinon gibi meme kanseri veya endometriozis için kullanılan bazı 
hormon ilaçları (anti-östrojenler)



• İmatinib gibi kanser için kullanılan bazı ilaçlar (sitotoksikler)
• Tiroid sorunları için kullanılan levotiroksin (tiroid hormonu)
• İrinotekan - kanser için kullanılır 
Ağrı, iltihap ve gut ilaçları
• Etoricoxib, aspirin ve indometacin gibi steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAIDS)
• Ağrı için kullanılan kodein, morfin, fentanil veya petidin gibi ilaçlar
• Hidrokortizon, betametazon ve prednizolon gibi inflamasyon için kullanılan 

kortikosteroidler
• Metadon - eroin çekilmesi için kullanılır
• Sulfinpirazon - gut için 
kullanılır Diğer ilaçlar
• Şeker hastalığı için kullanılan ilaçlar

• Halotan gibi ameliyattan önce kasları gevşetmek için kullanılan ilaçlar (anestezikler)
• Tadalafil gibi sertleşme sorunları için kullanılan ilaçlar
• Ondansetron ve aprepitant gibi hasta hissetmek veya hasta olmak için kullanılan bazı ilaçlar
• Probenesid (böbrek hasarını durdurmak için cidofovir adlı bir ilaçla birlikte kullanılır)
• Sefazolin gibi diğer antibiyotik ilaçlar
• Kinin - sıtma için kullanılır
• Teofilin - hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk için kullanılır

Rifater Tablet'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İzoniazid, histamin veya tiramin içeren gıdalarla (örneğin olgunlaşmış peynirler, kurutulmuş et, ton balığı, 
somon ve uskumru gibi bazı balıklar, şarap ve bira) etkileşime girebilir ve baş ağrısı, terleme, kızarma, hızlı, 
düzensiz veya şiddetli kalp atışı (çarpıntı) gibi semptomlara neden olabilir. baş dönmesi, sersemlik veya 
baygınlık hissi (düşük tansiyon nedeniyle). İzoniazid alıyorsanız bu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Doktorunuz 
daha fazla tavsiyede bulunabilecektir.

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilacı almadan önce 
doktorunuzla konuşunuz. Rifater Tabletler, doğum kontrol hapının daha az iyi çalışmasına neden olabilir. Bu, farklı bir 
doğum kontrol yöntemine geçmeniz gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine, Rifater Tabletleri alırken prezervatif veya 
“sarmal” gibi güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Herhangi bir sorunuz varsa veya bu konuda emin 
değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla konuşun.
Rifater Tablet alıyorsanız emzirmemelisiniz. Bunun nedeni, küçük miktarların anne sütüne 
geçebilmesidir. Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, herhangi bir ilaç almadan önce 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Araç ve makine kullanma
Bu ilacı kullanırken baş dönmesi veya baygınlık hissedebilir, görme ile ilgili sorunlarınız olabilir veya araç kullanma yeteneğinizi 

etkileyebilecek başka yan etkilere sahip olabilirsiniz. Böyle bir durumda araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

Rifater Tablet'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Rifater 

Tabletler şunları içerir:

• Sakaroz:Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse, Rifater tabletleri 

almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

• Sodyum:Bu tabletler günlük doz başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir ve esasen 
"sodyum içermez".

3. Rifater Tablet nasıl alınır



Rifater Tablet'i her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza 
veya eczacınıza danışmalısınız.

Bu ilacı almaya devam et
• Tabletleri, doktorun almanızı söylediği süre boyunca her gün almalısınız.
• Durmayın ve tabletleri almaya başlayın. Bu, yan etki riskini artırabilir ve TB'niz uygun şekilde 

tedavi edilmeyecektir.

Tabletler nasıl alınır
• Bu ilacı ağızdan al
• Tabletleri bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.
• Yemekten en az 30 dakika önce veya yemekten 2 saat sonra alınız.
• Tüm tabletlerinizi her gün birlikte tek doz olarak alınız.
• Bu ilacı çocuklara vermeyin
• İlacınızın etkisinin çok zayıf veya çok güçlü olduğunu düşünüyorsanız, dozu kendiniz 

değiştirmeyin, doktorunuza danışın.
Doktorunuz sizden B vitamini almanızı isteyebilir.6Rifater tabletleri ile tedavi sırasında, özellikle yetersiz 
besleniyorsanız, yaşlıysanız veya şeker hastasıysanız.

ne kadar alınır 
Normal doz:

Yetişkinler ve Yaşlılar
• Her gün 3 ila 6 tablet arasında. Miktar vücut ağırlığınıza bağlıdır
• Yaşlıysanız, doktorunuz tedavinizi daha yakından takip edebilir. 

Çocuklar
Bu ilacın çocuklarda kullanılması önerilmez.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rifater kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rifater Tablet kullandıysanız, hemen bir doktora danışınız veya hemen bir 
hastanenin acil bölümüne başvurunuz. İlaç paketini yanınıza alın. Bu, doktorun ne aldığınızı bilmesi içindir.

Kendinizi hasta hissedebilirsiniz (bulantı), hasta olabilirsiniz (kusma), mide ağrısı, kaşıntı veya baş ağrınız olabilir. Ayrıca 

kendinizi yorgun, uykulu, sersemlemiş, sersemlemiş, bulanık veya garip vizyonlar (halüsinasyonlar) ve baygınlık veya baygınlık 

hissedebilirsiniz. Çok fazla almanın diğer belirtileri arasında yüz, göz veya göz kapaklarının şişmesi, konuşmanın bozulması, 

nefes almada zorluk, hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışları, nöbetler ve kalp krizi bulunur.

Rifater Tablet'i kullanmayı unutursanız
Bir dozu unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı 
yaklaştıysa, kaçırılan dozu atlayın. Unutulan tabletleri telafi etmek için çift doz almayınız.

testler

Rifater Tablet almak bazı kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Özellikle folat, B vitamini 
testleri12ve karaciğer fonksiyonu. Kan testi yaptıracaksanız, doktorunuza Rifater Tablet 
kullandığınızı söylemeniz önemlidir.

4. Olası yan etkiler
Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir. Aşağıdaki ciddi 
yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz almayı bırakın ve hemen bir hastaneye gidin:

• Alerjik reaksiyonunuz var. Belirtiler şunları içerebilir: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, hırıltı, 
dudaklarınızda, yüzünüzde, boğazınızda veya dilinizde şişme



• Steven-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri döküntüleri. Bunlar kırmızımsı hedef benzeri 
maküller veya genellikle gövdede merkezi kabarcıklar, deride soyulma, ağız, boğaz, burun, cinsel organlar ve 
gözlerde ülserler ile birlikte dairesel lekeler olarak görünebilir ve öncesinde ateş ve grip benzeri semptomlar 
olabilir.Ayrıca 2. bölüme bakın.

• Yaygın döküntü, yüksek vücut ısısı, karaciğer enzim yükselmeleri, kan anormallikleri (eozinofili), 
genişlemiş lenf düğümleri ve diğer vücut organlarının tutulumu (DRESS veya ilaç aşırı duyarlılık 
sendromu olarak da bilinen Eozinofili ve Sistemik Semptomlarla İlaç Reaksiyonu).Ayrıca 2. bölüme 
bakın.

• Tedavinin başlangıcında ateşin eşlik ettiği deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile birlikte kırmızı, 
pullu yaygın döküntü (akut jeneralize ekzantematöz püstüloz).Ayrıca 2. bölüme bakın.

• Normalden daha kolay morarırsınız. Veya derinin altında, üzerine bastığınızda 
kaybolmayan ağrılı koyu kırmızı lekeler (purpura) olabilir. Bunun nedeni ciddi bir kan 
sorunu olabilir.

• Şiddetli kanamanız var (hemoraji)
• Paradoksal ilaç reaksiyonu: Tüberküloz semptomları geri dönebilir veya yeni semptomlar ortaya çıkabilir.

Tedavi sırasındaki ilk iyileşmeden sonra. Paradoksal reaksiyonlar, anti-tüberküloz tedavisine 
başladıktan 2 hafta sonra ve 18 ay kadar geç rapor edilmiştir. Paradoksal reaksiyonlar tipik 
olarak ateş, şişmiş lenf düğümleri (lenfadenit), nefes darlığı ve öksürük ile ilişkilidir. 
Paradoksal ilaç reaksiyonu olan hastalar ayrıca baş ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı 
yaşayabilirler.

• Titreme, yorgunluk, alışılmadık derecede soluk ten renginiz, nefes darlığınız, hızlı kalp atışınız veya koyu 
renkli idrarınız var. Bu, ciddi bir anemi türünün belirtileri olabilir.

• İdrarınızda kan var veya ürettiğiniz idrar miktarında artış veya azalma var. Ayrıca özellikle 
bacaklarda, ayak bileklerinde veya ayaklarda şişme olabilir. Bunun nedeni ciddi böbrek sorunları 
olabilir.

• Aniden şiddetli bir baş ağrınız var. Bu beyinde kanama belirtisi olabilir
• Nefes darlığı ve hırıltı
• Kafanız karışır, uykulu olur, soğuk ve nemli bir cilt, sığ veya zor nefes alır, kalp atışlarınız hızlanır veya 

cildiniz normalden daha solgun olur. Bunlar şok belirtileri olabilir
• Normalden daha kolay enfeksiyon kaparsınız. Belirtiler arasında ateş, boğaz ağrısı veya ağız ülseri 

bulunur. Bunun nedeni, düşük sayıda beyaz kan hücresine sahip olmanız olabilir.
• Burnunuzdan, kulağınızdan, diş etlerinizden, boğazınızdan, cildinizden veya midenizden kanamanız var. Belirtiler 

arasında midenizde hassasiyet ve şişlik hissi, cildinizde mor lekeler ve siyah veya katran benzeri dışkı olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurun:

• Karın ve sırtta şiddetli ağrıya neden olan pankreas iltihabı (pankreatit, sıklığı 
bilinmiyor).

• Deride veya göz beyazlarında sararma veya idrarın koyulaşması ve dışkı renginin açılması, yorgunluk, 
halsizlik, halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı veya karaciğer problemlerinden kaynaklanan kusma (hepatit, 
100 kişiden 1'ini etkileyebilir).

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuzla konuşun:
• Alışılmadık düşünceler ve garip vizyonlarla zihinsel problemler (halüsinasyonlar)
• Mide ülseriniz kötüleşiyor
• Durmayacak şiddetli sulu ishal ve kendinizi zayıf hissediyorsunuz ve ateşiniz var. Bu 

'Psödomembranöz kolit' denen bir şey olabilir.
• Nöbetleriniz kötüleşir veya nöbetler geçirmeye başlarsınız

• Titreme, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi ve kemik ağrıları gibi grip benzeri semptomlar

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:



• Yüzde, midede, kollarda veya bacaklarda şişmeye neden olabilen su tutulması (ödem)
• Kas zayıflığı veya ağrı veya kas reflekslerinin kaybı
• Baş dönmesi, baş dönmesi ve bayılma hissi, özellikle ayağa kalktığınızda veya hızlı bir şekilde oturduğunuzda (düşük 

tansiyon nedeniyle)

• Şişmiş parmaklar, ayak parmakları veya ayak bilekleri

• Konsantre olamamak, gergin, sinirli veya depresif hissetmek
• Baş dönmesi ile denge sorunları (vertigo)
• Çok yorgun ve zayıf hissetmek veya uyumakta zorluk (uykusuzluk)
• Uyuşma, karıncalanma, iğne batma, yanma veya ciltte sürünme gibi olağandışı cilt duyumları 

(parestezi)
• Kısa süreli hafıza kaybı, kaygı, daha az tetikte olma veya tepki verme
• Bulanık veya bozuk görme
• Kasların veya diğer vücut dokularının israfı
• Kilo kaybı, gece terlemeleri ve ateş. Bunlar, eozinofili adı verilen bir kan durumunun belirtileri olabilir.
• Hasta hissetmek veya hasta olmak

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya birkaç günden uzun sürerse doktorunuza veya eczacınıza 

söyleyiniz:

• Akne
• İştah kaybı (anoreksi)
• Baş ağrısı
• Cilt kızarması veya kaşıntı
• Ağrılı, kırmızı, şişmiş eklemler
• İdrar yaparken ağrı veya rahatsızlık
• düzensiz dönemler
• Kabızlık, ishal, mide rahatsızlığı veya ağız kuruluğu
• Erkeklerde meme büyütme
• Artan susuzluk, daha sık tuvalete gitme ve yorgun hissetme. Kan şekeriniz yüksek olabilir
• Kan damarlarının iltihabı.

Eğer endişeleriniz varsa doktorunuzla görüşmeniz gereken diğer yan etkiler
• Dişlerinizde bir renk değişikliği (sarı, kahverengi, turuncu veya kırmızı, idrar, ter, balgam (balgam), 

tükürük veya gözyaşı) fark edersiniz. Bu oldukça yaygındır ve endişelenmenize gerek yoktur. Ancak, 
renk yumuşak kontakt lensleri kalıcı olarak lekeleyebilir. Rifater Tablet almayı bıraktıktan sonra 
gözyaşlarındaki renk bir süre sürebilir.

kan testleri
• Bir kan testi, karaciğerin çalışma biçimindeki değişiklikleri gösterebilir.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla şu adresten de 
bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Yellow Card'ı 
arayın.
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Rifater Tabletler nasıl saklanır
Bu ilacı çocukların göremeyeceği veya ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
Rifater Tablet'i karton ve blister ambalajlarda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
25°C'nin altında saklayın. Orijinal kabında saklayın.



İlaçlar su atıkları veya evsel atıklar yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekmeyen ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler
Rifater Tabletler ne içerir:
• Her tablet 50 mg izoniazid, 120 mg rifampisin ve 300 mg pirazinamid içerir. Bunlar 

aktif maddeler
• Diğer bileşenler polivinilpirrolidon, sodyum karboksimetilselüloz, sodyum lauril sülfat, 

kalsiyum stearat, sukroz, akasya zamkı, talk, hafif magnezyum karbonat, kaolin, koloidal 
silikon dioksit, alüminyum hidroksit jel ve titanyum dioksit (E171) ve demir oksittir (E172).

Rifater Tabletler neye benziyor ve paketin içeriği
Tabletler açık pembe, pürüzsüz, parlak, yuvarlak ve şeker kaplıdır. Her paket 100 tablet içerir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Pazarlama yetkilendirme sahibi
Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, Birleşik Krallık 
Tel : 0800 035 2525
E-posta: uk-medicalinformation@sanofi.com 
Üretici firma
Sanofi SPA
Via Valcanello, 4
03012 Anagni (FR)
İTALYA

Bu broşür ilacınız hakkında gerekli tüm bilgileri içermemektedir. Herhangi bir sorunuz varsa veya 
herhangi bir konuda emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Bu broşür en son Ağustos 2021'de revize edilmiştir. 

Sanofi 1984 - 2021


