
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Рифатер 50, 120, 300 mg таблетки
изониазид, рифампицин, пиразинамид

Трудно ли се вижда или чете тази 

листовка? Телефон 0800 035 2525 за помощ

Важни неща, които трябва да знаете за Rifater Tablets
• Много е важно да приемате Rifater таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар
• Трябва да продължите да го приемате, докато Вашият лекар Ви каже да спрете

• Ако приемате други лекарства, включително лекарства, които сте закупили от аптеката или 
магазина, трябва да се уверите, че Вашият лекар знае

• Таблетките Rifater правят всичките ви телесни течности оранжев или червен цвят. Не се притеснявайте - това е 

нормално и не е вредно

• Приемайте Rifater таблетки на празен стомах. Това означава най-малко 30 минути преди хранене или 2 часа 

след хранене

• Докато приемате Rifater таблетки, не трябва да ядете отлежали сирена, сушено месо, някои риби (като риба 
тон, сьомга и скумрия) или да пиете вино и бира (вижте „Прием на Rifater таблетки с храна и напитки“)

• Ако получите температура, разболеете се, започнете да се чувствате по-зле, загубите апетит или имате 

пожълтяване на кожата, венците или очите, трябва незабавно да говорите с Вашия лекар

Прочетете внимателно останалата част от тази листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство Ви е предписано. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 

симптомите им са същите като вашите. Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в 

тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво има в тази листовка

1. Какво представляват таблетките Rifater и за какво се използват

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Rifater таблетки
3. Как да приемате Rifater таблетки

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Rifater таблетки

6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представляват таблетките Rifater и за какво се използват

Таблетките Rifater съдържат три различни лекарства, наречени изониазид, рифампицин и пиразинамид. Всички те 

принадлежат към група лекарства, наречени противотуберкулозни лекарства. Те действат, като убиват бактериите, които 

причиняват туберкулоза. Таблетките Rifater се използват за лечение на туберкулоза (известна също като туберкулоза).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Rifater таблетки
Не приемайте Rifater таблетки, ако:

× Вие сте алергични (свръхчувствителни) към

- изониазид

- рифампицин

- пиразинамид
- някоя от останалите съставки на таблетките Rifater (вижте Раздел 6: Допълнителна информация) Признаците на 

алергична реакция включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, 

гърлото или езика

Имате пожълтяване на кожата и очите (жълтеница)×
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× Вие приемате саквинавир или ритонавир за ХИВ инфекция (вижте раздела „Прием на други лекарства“ по-долу)

Не приемайте, ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да 

приемете Rifater таблетки.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Rifater таблетки, ако:

-
-
-

Имате проблеми с черния дроб

Имате проблеми с бъбреците и ако приемате повече от 600 mg рифампицин на ден, имате 
диабет. Вашият диабет може да стане по-труден за контролиране, докато приемате това 
лекарство
Имате или някога сте имали подагра (болка или подуване на 
ставите) Кашляте кръв
Имате епилепсия
Имате или някога сте имали проблеми с психичното здраве (като депресия или шизофрения) 
Чувствате се изтръпнали или слаби в ръцете и краката (периферна невропатия)
Имате ХИВ инфекция
Вие сте под тегло или недохранени
Пиете алкохол всеки ден или сте алкохолик 
Инжектирате си наркотици
Вие сте чернокожа или испанска жена
Имате рядък кръвен проблем, наречен "порфирия"
Имате проблем с кървене или склонност към лесно образуване на синини

Вашите симптоми на туберкулоза се връщат или се влошават (вижте точка 4 Възможни нежелани реакции) Вашият 

лекар ви е казал, че тялото ви отнема много време, за да се отървете от някои лекарства (имате бавен ацетилаторен 

статус)

Носиш контактни лещи. Приемът на Rifater таблетки може трайно да оцвети меките контактни лещи. 

Лицето, което приема това лекарство, е дете

Вие сте на възраст 65 години или повече

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

-
-
-
Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете 

Rifater таблетки.

Кръвни изследвания

Вашият лекар ще трябва да провери кръвта Ви, преди да приемете това лекарство. Това ще помогне на Вашия лекар да 

разбере дали има някакви промени в кръвта Ви след приема на това лекарство.

Ако сте на възраст 35 години или повече, ще трябва също да си правите месечни кръвни изследвания, за да проверите как работи 

черният ви дроб.

Обърнете специално внимание при употребата на Rifater таблетки

Сериозни кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson (SJS), токсична епидермална некролиза
(ДЕСЕТ) , лекарствени реакции с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), остра генерализирана 
екзантематозна пустулоза (AGEP) са съобщени при употребата на Rifater таблетки.
• SJS/TEN може да се появи първоначално като червеникави целеви петна или кръгли петна, често с централни мехури по 

багажника. Могат да се появят и язви на устата, гърлото, носа, гениталиите и очите (червени и подути очи). Тези сериозни 

кожни обриви често се предшестват от треска и/или грипоподобни симптоми. Обривите могат да прогресират до широко 

разпространено лющене на кожата и животозастрашаващи усложнения или да бъдат фатални.

• DRESS се проявява първоначално като грипоподобни симптоми и обрив по лицето, след това продължителен обрив с 

висока телесна температура, повишени нива на чернодробните ензими, наблюдавани при кръвни изследвания и 

увеличаване на вида на белите кръвни клетки (еозинофилия) и увеличени лимфни възли .



• AGEP се появява в началото на лечението като червен, люспест широко разпространен обрив с подутини под 

кожата и мехури, придружени от треска. Най-честата локализация: локализирана главно върху кожните гънки, 

багажника и горните крайници.
Най-високият риск за поява на сериозни кожни реакции е в рамките на 2 дни до 2 месеца след започване на лечението 

в зависимост от състоянието.Ако развиете сериозен обрив или друг от тези кожни симптоми, спрете приема на 

Rifater таблетки и се свържете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ.

Други лекарства и Рифатер таблетки
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Това включва 

лекарства, които купувате без рецепта, включително билкови лекарства. Това е така, защото Rifater таблетки може да повлияе 

на начина, по който действат някои други лекарства. Също така някои лекарства могат да повлияят на начина на действие на 

Rifater Tablets.

По-специално, не приемайте това лекарство и уведомете Вашия лекар, ако приемате:

× Саквинавир или ритонавир, използвани за HIV инфекция

Следните лекарства могат да намалят действието на таблетките Rifater:

• Антиациди, използвани при лошо храносмилане. Приемайте Rifater таблетки най-малко 1 час преди да приемете антиациди

• Други лекарства, използвани за туберкулоза, като Р-аминосалицилова киселина (PAS) и циклосерин. Таблетките 

PAS и Rifater трябва да се приемат с интервал от поне 8 часа

Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

Лекарства за сърцето и кръвта

• Лекарства за високо кръвно налягане

• Лекарства за сърдечни проблеми или за контролиране на сърдечния ритъм

• Лекарства, използвани за разреждане на кръвта, като варфарин и клопидогрел

• Лекарства, използвани за понижаване на холестерола

• Отводняващи таблетки (диуретици) като еплеренон Лекарства за 

психично здраве, епилепсия и двигателни неврони

• Лекарства за мисловни разстройства, известни като „антипсихотици“, като халоперидол

• Лекарства за успокояване или намаляване на тревожността (хипнотици, анксиолитици)

• Лекарства, които ще ви помогнат да заспите (барбитурати)

• Лекарства, използвани за епилепсия, като фенитоин и карбамазепин
• Някои лекарства, използвани за депресия, като амитриптилин и нортриптилин
• Рилузол - използва се при заболяване на двигателните 

неврони Лекарства за инфекции и имунна система

• Някои лекарства, използвани за HIV инфекция, като ставудин и залцитабин
• Някои лекарства, използвани за вирусни инфекции, като индинавир, ефавиренц, ампренавир, нелфинавир, 

атазанавир, лопинавир, невипарин, даклатасвир, симепревир, софосбувир и телапревир

• Лекарства, използвани при гъбични инфекции

• Лекарства, използвани за бактериални инфекции (антибиотици)

• Лекарства, използвани за понижаване на имунната ви система, като циклоспорин, сиролимус и 
такролимус

• Празиквантел - използва се при инфекции с тения

• Atovaquone - използва се при пневмония 

Хормонални и ракови лекарства

• Някои хормонални лекарства (естроген, системни хормони, прогестогени), използвани за 
контрацепция или някои видове рак, като етинилестрадиол, левоноргестрел или 
дидрогестерон

• Някои хормонални лекарства (антиестрогени), използвани за рак на гърдата или ендометриоза, като 
тамоксифен, торемифен и гестринон



• Някои лекарства, използвани за лечение на рак (цитотоксични средства), като иматиниб

• Левотироксин (хормон на щитовидната жлеза), използван при проблеми с щитовидната жлеза

• Иринотекан - използва се при рак Лекарства 

за болка, възпаление и подагра

• Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като еторикоксиб, аспирин и индометацин
• Лекарства, използвани за болка, като кодеин, морфин, фентанил или петидин
• Кортикостероиди, използвани за възпаление, като хидрокортизон, бетаметазон и 

преднизолон
• Метадон - използва се за отнемане на хероин

• Сулфинпиразон - използва се при 

подагра Други лекарства

• Лекарства, използвани при диабет

• Лекарства, използвани за отпускане на мускулите преди операция (анестетици), като халотан

• Лекарства, използвани за проблеми с ерекцията, като тадалафил

• Някои лекарства, използвани за гадене или гадене, като ондансетрон и апрепитант
• Пробенецид (използван с лекарство, наречено цидофовир, за спиране на увреждане на бъбреците)

• Други антибиотични лекарства като цефазолин
• Хинин - използва се при малария

• Теофилин - използва се при хрипове или затруднено дишане

Прием на Rifater таблетки с храна и напитки

Изониазид може да взаимодейства с храни, съдържащи хистамин или тирамин (напр. отлежали сирена, сушено месо, 

някои риби като риба тон, сьомга и скумрия, вино и бира), причинявайки симптоми, включително главоболие, 

изпотяване, зачервяване, бързо, неравномерно или силно сърцебиене (сърцебиене), замаяност, замаяност или 

припадък (поради ниско кръвно налягане). Тези храни трябва да се избягват, ако приемате изониазид. Вашият лекар 

ще може да Ви посъветва допълнително.

Бременност и кърмене
Говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство, ако сте бременна, планирате да забременеете или мислите, че сте 

бременна. Таблетките Rifater може да накарат контрацептивните „хапчета“ да действат по-малко. Това означава, че трябва да 

преминете към друг вид контрацепция. Вместо това трябва да използвате надежден бариерен метод за контрацепция, като 

презервативи или „намотка“, докато приемате Rifater таблетки. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за това, говорете 

с Вашия лекар или фармацевт.

Не трябва да кърмите, ако приемате Rifater таблетки. Това е така, защото малки количества могат да преминат в 
майчиното мляко. Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да 
приемете каквото и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Може да почувствате замаяност или припадък, да имате проблеми със зрението или да имате други нежелани реакции, които могат да повлияят на 

способността Ви да шофирате, докато приемате това лекарство. Ако това се случи, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини.

Важна информация относно някои от съставките на Rifater Tablets 
Таблетките Rifater съдържат:
• захароза:Ако Вашият лекар Ви е казал, че не можете да понасяте някои захари, говорете с Вашия лекар, 

преди да приемете Rifater Tablets
• натрий:Тези таблетки съдържат по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на дневна доза и по същество 

не съдържат натрий.

3. Как да приемате Rifater таблетки



Винаги приемайте Rifater таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Трябва да се консултирате с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни.

Продължете да приемате това лекарство

• Трябва да приемате таблетките всеки ден през цялото време, което лекарят Ви е казал да ги приемате

• Не спирайте и не започвайте да приемате таблетките. Това може да увеличи риска от нежелани реакции и вашата туберкулоза 

няма да бъде лекувана правилно

Как да приемате таблетките

• Приемайте това лекарство през устата

• Поглъщайте таблетките цели, с вода
• Приемайте поне 30 минути преди хранене или 2 часа след хранене
• Приемайте всичките си таблетки заедно всеки ден, като единична доза

• Не давайте това лекарство на деца
• Ако смятате, че ефектът на Вашето лекарство е твърде слаб или твърде силен, не променяйте дозата 

сами, а попитайте Вашия лекар

Вашият лекар може да Ви помоли да приемате витамин В6по време на лечение с Rifater таблетки, особено ако сте 

недохранени, в напреднала възраст или диабет.

Колко да приемате 

Обичайната доза е:

Възрастни и възрастни хора

• Между 3 и 6 таблетки всеки ден. Количеството зависи от вашето телесно тегло
• Ако сте в напреднала възраст, Вашият лекар може да следи лечението Ви по-
внимателно деца

Това лекарство не се препоръчва за употреба при деца.

Ако сте приели повече таблетки Рифатер, отколкото трябва

Ако сте приели повече от необходимата доза Rifater, кажете на лекар или незабавно отидете в спешното отделение 

на болницата. Вземете опаковката с лекарства със себе си. Това е така, че лекарят да знае какво сте приели.

Може да се почувствате зле (гадене), да ви прилоша (повръщане), да имате болки в стомаха, сърбеж или главоболие. Може също да се 

чувствате уморени, сънливи, замаяни, замаяни, да имате замъглени или странни визии (халюцинации) и да припаднете или да 

почувствате припадък. Други признаци на приемане на твърде много включват подуване на лицето, очите или клепачите, неясен говор, 

затруднено дишане, ускорен пулс, неравномерен пулс, припадъци и сърдечен удар.

Ако сте пропуснали да приемете Rifater таблетки

Ако забравите доза, вземете я веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, 

пропуснете пропуснатата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите таблетки.

Тестове

Приемът на Rifater таблетки може да повлияе на резултатите от някои кръвни изследвания. По-специално, тестове за фолиева 

киселина, витамин В12и функция на черния дроб. Ако ще си направите кръвен тест, важно е да кажете на Вашия лекар, че 

приемате Rifater таблетки.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 

Спрете приема и незабавно отидете в болница, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани 

реакции:

• Имате алергична реакция. Признаците могат да включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, 

хрипове, подуване на устните, лицето, гърлото или езика



• Сериозни кожни обриви, включително синдром на Стивън-Джонсън, токсична епидермална некролиза. Те могат 

да се появят като червеникави петна или кръгли петна, често с централни мехури по тялото, лющене на кожата, 

язви на устата, гърлото, носа, гениталиите и очите и могат да бъдат предшествани от треска и грипоподобни 

симптоми.Вижте също раздел 2.
• Широко разпространен обрив, висока телесна температура, повишение на чернодробните ензими, аномалии в кръвта 

(еозинофилия), увеличени лимфни възли и засягане на други телесни органи (лекарствена реакция с еозинофилия и 

системни симптоми, която също е известна като DRESS или синдром на свръхчувствителност към лекарства).Вижте 

също раздел 2.

• Червен, люспест широко разпространен обрив с подутини под кожата и мехури, придружени от треска в 
началото на лечението (остра генерализирана екзантематозна пустулоза).Вижте също раздел 2.

• Получавате синини по-лесно от обикновено. Или може да имате болезнен обрив от тъмночервени петна 
под кожата, които не изчезват, когато ги натиснете (пурпура). Това може да се дължи на сериозен проблем с 
кръвта

• Имате тежко кървене (кръвоизлив)
• Парадоксална лекарствена реакция: Симптомите на туберкулозата могат да се върнат или да се появят нови симптоми

след първоначално подобрение по време на лечението. Парадоксални реакции са докладвани още 2 

седмици и най-късно 18 месеца след началото на противотуберкулозното лечение. Парадоксалните 

реакции обикновено са свързани с треска, подути лимфни възли (лимфаденит), задух и кашлица. 

Пациентите с парадоксална лекарствена реакция могат също да изпитат главоболие, загуба на апетит и 

загуба на тегло

• Имате втрисане, умора, необичайно блед цвят на кожата, задух, ускорен пулс или тъмно 
оцветена урина. Това може да е признак на сериозен тип анемия

• Имате кръв в урината или увеличаване или намаляване на количеството урина, което произвеждате. Може също да 

получите подуване, особено на краката, глезените или стъпалата. Това може да бъде причинено от сериозни проблеми с 

бъбреците

• Имате внезапно силно главоболие. Това може да е признак на кървене в мозъка
• Задух и хрипове
• Получавате обърканост, сънливост, студена, лепкава кожа, повърхностно или затруднено дишане, ускорен сърдечен ритъм или 

кожата ви е по-бледа от нормалното. Това може да са признаци на шок

• Получавате повече инфекции по-лесно от нормалното. Признаците включват висока температура, възпалено гърло 

или язви в устата. Това може да се дължи на нисък брой бели кръвни клетки

• Имате кървене от носа, ухото, венците, гърлото, кожата или стомаха. Признаците могат да включват 
чувство на нежност и подуване на стомаха, лилави петна по кожата и черни или катранени изпражнения

Ако получите някоя от следните нежелани реакции, свържете се с Вашия лекар възможно най-скоро:

• Възпаление на панкреаса, което причинява силна болка в корема и гърба (панкреатит, честота 
не е известна).

• Пожълтяване на кожата или бялото на очите или потъмняване на урината и по-бледи изпражнения, умора, слабост, 

неразположение, загуба на апетит, гадене или повръщане, причинени от чернодробни проблеми (хепатит, може да 

засегне до 1 на 100 души).

Говорете незабавно с Вашия лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции:

• Психични проблеми с необичайни мисли и странни видения (халюцинации)
• Вашата язва на стомаха се влошава

• Тежка водниста диария, която няма да спре и се чувствате слаби и имате треска. Това може да е 
нещо, наречено "псевдомембранозен колит"

• Пристъпите ви се влошават или започвате да имате припадъци

• Грипоподобни симптоми, включително втрисане, треска, главоболие, виене на свят и болки в костите

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако имате някоя от следните нежелани реакции:



• Задържане на вода (оток), което може да причини подуване на лицето, стомаха, ръцете или краката

• Мускулна слабост или болка или загуба на мускулни рефлекси

• Замаяност, замаяност и припадък, особено когато стоите или седите бързо (поради ниско 
кръвно налягане)

• Подути пръсти на ръцете, краката или глезените

• Не можете да се концентрирате, чувствате се нервен, раздразнителен или депресиран

• Проблеми с баланса със световъртеж (световъртеж)

• Чувство на много умора и слабост или затруднено заспиване (безсъние)

• Необичайни кожни усещания като изтръпване, мравучкане, убождане, парене или пълзене по кожата 
(парестезия)

• Краткосрочна загуба на памет, тревожност, по-малко бдителност или отзивчивост

• Замъглено или изкривено зрение

• Изтощение на мускули или други телесни тъкани

• Загуба на тегло, нощни изпотявания и треска. Това може да са признаци на кръвно състояние, наречено еозинофилия

• Да се   чувстваш зле или да си болен

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължи повече от 

няколко дни:

• Акне
• Загуба на апетит (анорексия)
• главоболие

• Зачервяване на кожата или сърбеж

• Болезнени, червени, подути стави

• Болка или дискомфорт при уриниране
• Нередовни менструации

• Запек, диария, стомашен дискомфорт или сухота в устата
• Уголемяване на гърдите при мъжете

• Повишена жажда, по-често ходене до тоалетната и чувство на умора. Кръвната Ви захар може да е висока

• Възпаление на кръвоносните съдове.

Други нежелани реакции, които трябва да обсъдите с Вашия лекар, ако сте загрижени за тях

• Забелязвате промяна в цвета (жълт, кафяв, оранжев или червен цвят на зъбите, урината, потта, храчките), 

слюнката или сълзите. Това е доста често срещано явление и не е нужно да се притеснявате. Цветът обаче може 

трайно да оцвети меките контактни лещи Цветът в сълзите може да продължи известно време, след като сте 

спрели приема на Rifater таблетки.

Кръвни изследвания

• Кръвен тест може да покаже промени в начина на работа на черния дроб

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също така да докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за 

жълта карта на адрес:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Rifater таблетки

Съхранявайте това лекарство на безопасно място, където децата не могат да го видят или достигнат.

Не използвайте Rifater таблетки след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на 

годност се отнася до последния ден на този месец.

Да се   съхранява под 25°C. Съхранявайте в оригиналния контейнер.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт 

как да изхвърлите лекарствата, които вече не са необходими. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация
Какво съдържат таблетките Rifater:

• Всяка таблетка съдържа 50 mg изониазид, 120 mg рифампицин и 300 mg пиразинамид. Това са 
активните съставки

• Другите съставки са поливинилпиролидон, натриева карбоксиметилцелулоза, натриев 
лаурил сулфат, калциев стеарат, захароза, акациева гума, талк, лек магнезиев карбонат, 
каолин, колоиден силициев диоксид, алуминиев хидроксид гел и оцветители титанов диоксид 
(E1721)

Как изглежда Rifater Tablets и какво съдържа опаковката
Таблетките са светло розови, гладки, лъскави, кръгли и покрити със захар. Всяка опаковка съдържа 100 таблетки.

Притежател на разрешение за употреба 

Притежател на разрешение за употреба

Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK 
Тел.: 0800 035 2525
Имейл: uk-medicalinformation@sanofi.com 
Производител
Sanofi SPA
Виа Валканело, 4
03012 Ананьи (FR)
ИТАЛИЯ

Тази листовка не съдържа цялата необходима информация за Вашето лекарство. Ако имате 
въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Тази листовка е преразгледана последно през август 
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