
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rifater 50, 120, 300 mg tabletten
isoniazide, rifampicine, pyrazinamide

Is deze bijsluiter moeilijk te zien of te 
lezen? Bel 0800 035 2525 voor hulp

Belangrijke dingen die u moet weten over Rifater-tabletten
• Het is erg belangrijk dat u Rifater tabletten precies inneemt zoals uw arts u dat heeft verteld
• U moet het blijven gebruiken totdat uw arts u zegt te stoppen
• Als u andere medicijnen gebruikt, inclusief medicijnen die u bij de apotheek of winkel heeft gekocht, moet u 

ervoor zorgen dat uw arts hiervan op de hoogte is
• Rifater-tabletten maken al uw lichaamsvloeistoffen oranje of rood van kleur. Maak je geen zorgen - dit is normaal en 

niet schadelijk

• Neem Rifater-tabletten op een lege maag in. Dit betekent minimaal 30 minuten voor het eten of 2 uur 
na het eten

• Terwijl u Rifater tabletten inneemt, mag u geen gerijpte kazen, gezouten vlees, wat vis (zoals tonijn, 
zalm en makreel) eten of wijn en bier drinken (zie 'Inname van Rifater tabletten met eten en drinken')

• Als u koorts krijgt, ziek bent, zich onwel begint te voelen, uw eetlust verliest of geelverkleuring van 
de huid, het tandvlees of de ogen krijgt, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen

Lees de rest van deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw 
arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, 
zelfs als hun symptomen dezelfde zijn als die van u. Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat zijn Rifater-tabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rifater-tabletten inneemt
3. Hoe gebruikt u Rifater-tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rifater-tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat zijn Rifater-tabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
Rifater-tabletten bevatten drie verschillende geneesmiddelen, isoniazide, rifampicine en pyrazinamide. Ze behoren allemaal tot een 

groep geneesmiddelen die tuberculeuze geneesmiddelen worden genoemd. Ze werken door de bacteriën te doden die tuberculose 

veroorzaken. Rifater-tabletten worden gebruikt voor de behandeling van tuberculose (ook bekend als tbc).

2. Wat u moet weten voordat u Rifater-tabletten inneemt
Gebruik Rifater-tabletten niet als:

× U bent allergisch (overgevoelig) voor
- isoniazide
- rifampicine
- pyrazinamide
- een van de andere bestanddelen van Rifater tabletten (zie rubriek 6: Aanvullende informatie) Tekenen van een 

allergische reactie zijn onder meer:   huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van uw lippen, gezicht, 
keel of tong
U heeft gele verkleuring van de huid en ogen (geelzucht)×
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× U gebruikt saquinavir of ritonavir voor een hiv-infectie (zie de rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen' 

hieronder)

Niet gebruiken als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of apotheker 

voordat u Rifater-tabletten inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Rifater-tabletten inneemt als:

-
-
-

U heeft leverproblemen
U heeft nierproblemen en u gebruikt meer dan 600 mg rifampicine per dag U heeft diabetes. 
Uw diabetes kan moeilijker onder controle te krijgen zijn tijdens het gebruik van dit 
geneesmiddel
U heeft jicht of heeft dit ooit gehad (pijn of zwelling in de 
gewrichten) U hoest bloed op
Je hebt epilepsie
U heeft psychische problemen of heeft dit ooit gehad (zoals depressie of schizofrenie) U voelt 
zich verdoofd of zwak in uw armen en benen (perifere neuropathie)
U heeft een hiv-infectie
U bent ondergewicht of ondervoed
U drinkt elke dag alcohol of u bent alcoholist U 
injecteert uzelf met drugs
Je bent een zwarte of Spaanse vrouw
U heeft een zeldzame bloedaandoening die 'porfyrie' wordt genoemd

U heeft last van bloedingen of heeft de neiging om snel blauwe plekken te krijgen

Uw symptomen van tuberculose komen terug of worden erger (zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen) Uw arts heeft u 
verteld dat uw lichaam er lang over doet om van sommige geneesmiddelen af   te komen (u heeft een langzame 
acetylatorstatus)

U draagt   contactlenzen. Het gebruik van Rifater-tabletten kan blijvende vlekken veroorzaken op zachte contactlenzen. De 

persoon die dit geneesmiddel inneemt, is een kind

U bent 65 jaar of ouder

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

-
-
-
Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Rifater-tabletten 

inneemt.

Bloedtesten
Uw arts zal uw bloed moeten controleren voordat u dit geneesmiddel inneemt. Dit zal uw arts helpen te weten of er 
veranderingen in uw bloed optreden na inname van dit geneesmiddel.
Als u 35 jaar of ouder bent, moet u ook maandelijks bloedonderzoek ondergaan om te controleren hoe uw 
lever werkt.

Wees extra voorzichtig met Rifater-tabletten

Ernstige huidreacties waaronder Stevens-Johnson-syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse(TIEN) , 
geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), acute gegeneraliseerde 
exanthemateuze pustulosis (AGEP) zijn gemeld bij het gebruik van Rifater-tabletten.
• SJS/TEN kan aanvankelijk verschijnen als roodachtige doelvlekken of ronde plekken, vaak met blaren in het midden op de 

romp. Ook kunnen zweren in mond, keel, neus, geslachtsdelen en ogen (rode en gezwollen ogen) voorkomen. Deze 

ernstige huiduitslag wordt vaak voorafgegaan door koorts en/of griepachtige verschijnselen. De uitslag kan zich 

ontwikkelen tot wijdverbreide vervelling van de huid en levensbedreigende complicaties of fataal zijn.

• DRESS verschijnt aanvankelijk als griepachtige symptomen en huiduitslag in het gezicht, daarna uitgebreide huiduitslag 

met hoge lichaamstemperatuur, verhoogde leverenzymwaarden waargenomen bij bloedonderzoeken en een toename van 

een type witte bloedcel (eosinofilie) en vergrote lymfeklieren .



• AGEP verschijnt aan het begin van de behandeling als een rode, schilferige wijdverspreide uitslag met bultjes onder de 

huid en blaren die gepaard gaan met koorts. De meest voorkomende locatie: voornamelijk gelokaliseerd op de 

huidplooien, romp en bovenste ledematen.
Het hoogste risico op het optreden van ernstige huidreacties is binnen 2 dagen tot 2 maanden na de start van de behandeling, 

afhankelijk van de aandoening.Als u ernstige huiduitslag of een van deze andere huidsymptomen krijgt, stop dan met het 

innemen van Rifater-tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of roep onmiddellijk medische hulp in.

Andere medicijnen en Rifater-tabletten
Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor 

geneesmiddelen die u zonder recept koopt, inclusief kruidengeneesmiddelen. De reden hiervoor is dat Rifater-tabletten de 

werking van sommige andere geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. Ook kunnen sommige geneesmiddelen de werking van 

Rifater-tabletten beïnvloeden.

Gebruik dit geneesmiddel in het bijzonder niet en vertel het uw arts als u:
× Saquinavir of ritonavir gebruikt voor HIV-infectie
De volgende geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat Rifater-tabletten minder goed werken:

• Antacida gebruikt voor indigestie. Neem Rifater-tabletten ten minste 1 uur voordat u maagzuurremmers inneemt

• Andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor tuberculose, zoals P-aminosalicylzuur (PAS) en cycloserine. PAS en Rifater-

tabletten moeten met een tussenpoos van ten minste 8 uur worden ingenomen

Vertel het uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
Hart- en bloedmedicijnen
• Medicijnen tegen hoge bloeddruk
• Geneesmiddelen voor hartproblemen of om uw hartslag onder controle te houden

• Geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen, zoals warfarine en clopidogrel

• Geneesmiddelen die worden gebruikt om cholesterol te verlagen

• Plastabletten (diuretica) zoals eplerenon Geneesmiddelen voor 

geestelijke gezondheid, epilepsie en motorneuronen

• Geneesmiddelen voor denkstoornissen die bekend staan   als 'antipsychotica', zoals haloperidol

• Geneesmiddelen om angst te kalmeren of te verminderen (hypnotica, anxiolytica)

• Geneesmiddelen om u te helpen slapen (barbituraten)

• Geneesmiddelen voor epilepsie, zoals fenytoïne en carbamazepine
• Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor depressie, zoals amitriptyline en nortriptyline

• Riluzol - gebruikt voor motorneuronziekte 

Geneesmiddelen tegen infecties en het immuunsysteem

• Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor een hiv-infectie, zoals stavudine en zalcitabine

• Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor virale infecties, zoals indinavir, efavirenz, amprenavir, 
nelfinavir, atazanavir, lopinavir, neviparine, daclatasvir, simeprevir, sofosbuvir en telaprevir

• Geneesmiddelen die worden gebruikt voor schimmelinfecties

• Geneesmiddelen voor bacteriële infecties (antibiotica)
• Geneesmiddelen die worden gebruikt om uw immuunsysteem te verlagen, zoals ciclosporine, sirolimus en 

tacrolimus

• Praziquantel - gebruikt voor lintworminfecties
• Atovaquon - gebruikt voor longontsteking 

Hormoon- en kankermedicijnen

• Sommige hormoongeneesmiddelen (oestrogeen, systemische hormonen, progestagenen) die worden 

gebruikt voor anticonceptie of sommige soorten kanker, zoals ethinylestradiol, levonorgestrel of 

dydrogesteron

• Sommige hormoongeneesmiddelen (anti-oestrogenen) die worden gebruikt voor borstkanker of endometriose, 

zoals tamoxifen, toremifen en gestrinon



• Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor kanker (cytotoxica), zoals imatinib

• Levothyroxine (schildklierhormoon) gebruikt voor schildklierproblemen

• Irinotecan - gebruikt voor kanker Pijn, 
ontsteking en jicht medicijnen
• Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals etoricoxib, aspirine en indometacine
• Geneesmiddelen tegen pijn zoals codeïne, morfine, fentanyl of pethidine
• Corticosteroïden gebruikt voor ontstekingen zoals hydrocortison, betamethason en 

prednisolon
• Methadon - gebruikt voor heroïneontwenning
• Sulfinpyrazon - gebruikt voor jicht 
Andere medicijnen
• Geneesmiddelen gebruikt voor diabetes

• Geneesmiddelen die worden gebruikt om de spieren te ontspannen vóór de operatie (anesthetica), zoals halothaan

• Geneesmiddelen die worden gebruikt voor erectieproblemen, zoals tadalafil

• Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om zich ziek te voelen of ziek te zijn, zoals ondansetron en aprepitant

• Probenecide (gebruikt met een geneesmiddel genaamd cidofovir om nierbeschadiging te stoppen)

• Andere antibiotische geneesmiddelen zoals cefazoline

• Kinine - gebruikt voor malaria
• Theofylline - gebruikt bij piepende ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Isoniazide kan een wisselwerking hebben met voedingsmiddelen die histamine of tyramine bevatten (bijv. gerijpte kazen, 

gezouten vlees, sommige vissen zoals tonijn, zalm en makreel, wijn en bier), wat symptomen kan veroorzaken zoals hoofdpijn, 

zweten, blozen, snelle, onregelmatige of krachtige hartslag (hartkloppingen), duizeligheid, licht gevoel in het hoofd of 

flauwvallen (vanwege lage bloeddruk). Deze voedingsmiddelen moeten worden vermeden als u isoniazide krijgt. Uw arts kan u 

verder adviseren.

Zwangerschap en borstvoeding
Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of 

denkt dat u zwanger bent. Rifater-tabletten kunnen ervoor zorgen dat de anticonceptiepil minder goed werkt. Dit betekent dat u 

moet overstappen op een ander type anticonceptie. In plaats daarvan moet u een betrouwbare barrièremethode voor 

anticonceptie gebruiken, zoals condooms of de "spoel" terwijl u Rifater-tabletten gebruikt. Als u vragen heeft of hierover twijfelt, 

neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U mag geen borstvoeding geven als u Rifater-tabletten gebruikt. Dit komt omdat kleine hoeveelheden in de moedermelk kunnen 

terechtkomen. Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat 

u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig of flauw voelen, problemen hebben met zien of andere bijwerkingen hebben die uw rijvaardigheid 

kunnen beïnvloeden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Als dit gebeurt, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of 

machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rifater-tabletten 
Rifater-tabletten bevatten:
• sacharose:Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 

voordat u Rifater-tabletten inneemt.
• Natrium:Deze tabletten bevatten minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dagelijkse dosis en zijn 

in wezen 'natriumvrij'.

3. Hoe gebruikt u Rifater-tabletten?



Gebruik Rifater-tabletten altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel 
uw arts of apotheker.

Blijf dit geneesmiddel gebruiken

• U moet de tabletten elke dag innemen zolang de arts u heeft gezegd ze in te nemen
• Stop niet en begin niet met het innemen van de tabletten. Dit kan het risico op bijwerkingen verhogen en uw tbc zal 

niet goed worden behandeld

Hoe de tabletten in te nemen?

• Neem dit geneesmiddel via de mond in

• Slik de tabletten heel door, met een slok water
• Neem ten minste 30 minuten voor een maaltijd of 2 uur na een maaltijd
• Neem elke dag al uw tabletten samen in als een enkele dosis
• Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen
• Als u denkt dat het effect van uw geneesmiddel te zwak of te sterk is, verander dan niet zelf de 

dosis, maar vraag uw arts
Uw arts kan u vragen om vitamine B in te nemen6tijdens de behandeling met Rifater-tabletten, vooral als u 
ondervoed, bejaard of diabetespatiënt bent.

Hoeveel te nemen? De 

gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en ouderen

• Tussen 3 en 6 tabletten per dag. De hoeveelheid is afhankelijk van uw lichaamsgewicht
• Als u op leeftijd bent, kan uw arts uw behandeling nauwlettender volgen 

Kinderen
Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Wat u moet doen als u meer Rifater-tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Rifater-tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of ga naar 

de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis. Neem het medicijnpakket mee. Dit is zodat de arts weet wat u heeft ingenomen.

U kunt zich misselijk voelen (misselijkheid), ziek zijn (braken), maagpijn, jeuk of hoofdpijn hebben. U kunt zich ook moe, 

slaperig, duizelig, licht in het hoofd voelen, wazig of vreemd zien (hallucinaties) en flauwvallen of zich flauw voelen. Andere 

tekenen van te veel innemen zijn onder meer zwelling van het gezicht, de ogen of de oogleden, onduidelijke spraak, moeite 

met ademhalen, snelle hartslag, onregelmatige hartslag, toevallen en een hartaanval.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rifater-tabletten in te nemen

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende 
dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om de vergeten tabletten in te halen.

testen

Het gebruik van Rifater-tabletten kan de resultaten van sommige bloedonderzoeken beïnvloeden. In het bijzonder testen voor 

foliumzuur, vitamine B12en leverfunctie. Als u een bloedtest moet ondergaan, is het belangrijk om uw arts te vertellen dat u 

Rifater-tabletten gebruikt.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 

Stop met de inname en ga onmiddellijk naar een ziekenhuis als u een van de volgende ernstige bijwerkingen 

krijgt:

• U heeft een allergische reactie. De verschijnselen kunnen zijn: huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, piepende 

ademhaling, zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong



• Ernstige huiduitslag, waaronder Steven-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse. Deze kunnen verschijnen als 

roodachtige, doelachtige macules of ronde plekken, vaak met centrale blaren op de romp, vervelling van de huid, zweren 

in de mond, keel, neus, geslachtsorganen en ogen en kunnen worden voorafgegaan door koorts en griepachtige 

symptomen.Zie ook paragraaf 2.
• Wijdverbreide huiduitslag, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde leverenzymen, bloedafwijkingen (eosinofilie), 

vergrote lymfeklieren en betrokkenheid van andere lichaamsorganen (geneesmiddelreactie met eosinofilie en 
systemische symptomen, ook bekend als DRESS of geneesmiddelovergevoeligheidssyndroom).Zie ook 
paragraaf 2.

• Een rode, schilferige wijdverspreide uitslag met bultjes onder de huid en blaren die gepaard gaan met koorts bij het begin 

van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis).Zie ook paragraaf 2.

• Je krijgt sneller blauwe plekken dan normaal. Of u kunt een pijnlijke uitslag krijgen van donkerrode vlekken 
onder de huid die niet verdwijnen als u erop drukt (purpura). Dit kan het gevolg zijn van een ernstig 
bloedprobleem

• U heeft een ernstige bloeding (bloeding)
• Paradoxale medicijnreactie: symptomen van tuberculose kunnen terugkeren of er kunnen nieuwe symptomen optreden

na aanvankelijke verbetering tijdens de behandeling. Paradoxale reacties zijn al binnen 2 weken en pas 18 

maanden na het begin van de antituberculosebehandeling gemeld. Paradoxale reacties worden meestal 

geassocieerd met koorts, gezwollen lymfeklieren (lymfadenitis), kortademigheid en hoesten. Patiënten met 

een paradoxale geneesmiddelreactie kunnen ook last krijgen van hoofdpijn, verlies van eetlust en 

gewichtsverlies

• U heeft koude rillingen, vermoeidheid, een ongewoon bleke huidskleur, kortademigheid, snelle hartslag of donker 
gekleurde urine. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige vorm van bloedarmoede

• U heeft bloed in uw urine of een toename of afname van de hoeveelheid urine die u produceert. U kunt ook 
zwelling krijgen, vooral van de benen, enkels of voeten. Dit kan worden veroorzaakt door ernstige nierproblemen

• U heeft plotseling hevige hoofdpijn. Dit kan een teken zijn van een bloeding in de hersenen
• Kortademigheid en piepende ademhaling

• U krijgt een verwarde, slaperige, koude, klamme huid, oppervlakkige of moeilijke ademhaling, een bonzende hartslag of 

uw huid is bleker dan normaal. Dit kunnen tekenen van shock zijn

• U krijgt gemakkelijker meer infecties dan normaal. Symptomen zijn onder meer koorts, keelpijn of zweertjes 
in de mond. Dit kan zijn omdat u een laag aantal witte bloedcellen heeft

• U heeft een bloeding uit uw neus, oor, tandvlees, keel, huid of maag. Tekenen kunnen zijn: een gevoel 
van gevoeligheid en zwelling in uw maag, paarse vlekken op uw huid en zwarte of teerachtige ontlasting

Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts:
• Ontsteking van de alvleesklier, die hevige pijn in de buik en rug veroorzaakt (pancreatitis, 

frequentie niet bekend).
• Geel worden van de huid of het wit van de ogen, of de urine wordt donkerder en de ontlasting bleker, vermoeidheid, zwakte, 

malaise, verlies van eetlust, misselijkheid of braken veroorzaakt door leverproblemen (hepatitis, kan voorkomen bij maximaal 1 op 

de 100 mensen).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt:

• Psychische problemen met ongewone gedachten en vreemde visioenen (hallucinaties)
• Je maagzweer wordt erger
• Ernstige waterige diarree die niet stopt en u zich zwak voelt en koorts heeft. Dit kan iets zijn dat 

'pseudomembraneuze colitis' wordt genoemd
• Uw toevallen worden erger of u krijgt stuipen
• Griepachtige symptomen, waaronder koude rillingen, koorts, hoofdpijn, duizeligheid en botpijn

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u een van de volgende bijwerkingen heeft:



• Waterretentie (oedeem), wat een gezwollen gezicht, buik, armen of benen kan veroorzaken
• Spierzwakte of pijn of verlies van spierreflexen
• Duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen, vooral als u snel opstaat of gaat zitten (vanwege 

lage bloeddruk)
• Gezwollen vingers, tenen of enkels
• Niet in staat zijn zich te concentreren, zich nerveus, prikkelbaar of depressief voelen

• Evenwichtsproblemen met duizeligheid (vertigo)

• Zich erg moe en zwak voelen of moeite met slapen (slapeloosheid)
• Ongewone huidsensaties zoals gevoelloosheid, tintelingen, prikken, branden of kruipen op de huid 

(paresthesie)
• Kortetermijngeheugenverlies, angst, minder alert of responsief zijn
• Wazig of vervormd gezichtsvermogen

• Verspilling van spieren of andere lichaamsweefsels

• Gewichtsverlies, nachtelijk zweten en koorts. Dit kunnen tekenen zijn van een bloedaandoening die eosinofilie wordt genoemd

• Ziek voelen of ziek zijn

Vertel het uw arts of apotheker als een van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan een paar dagen 

aanhoudt:

• Acne
• Verlies van eetlust (anorexia)
• Hoofdpijn
• Blozen of jeuk van de huid
• Pijnlijke, rode, gezwollen gewrichten

• Pijn of ongemak bij het plassen
• Onregelmatige menstruatie

• Obstipatie, diarree, maagklachten of droge mond
• Borstvergroting bij mannen
• Verhoogde dorst, vaker naar het toilet gaan en moe voelen. Uw bloedsuikerspiegel kan hoog zijn
• Ontsteking van de bloedvaten.

Andere bijwerkingen die u met uw arts moet bespreken als u zich hier zorgen over maakt
• U merkt een verkleuring (gele, bruine, oranje of rode kleur in uw tanden, urine, zweet, slijm (sputum), speeksel 

of tranen. Dit komt vrij vaak voor en u hoeft zich geen zorgen te maken. De kleur kan echter blijvende vlekken 
op zachte contactlenzen geven De kleur van tranen kan enige tijd aanhouden nadat u bent gestopt met het 
innemen van Rifater-tabletten.

Bloedtesten
• Een bloedtest kan veranderingen aantonen in de manier waarop de lever werkt

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Gele Kaarten 

Schema bij:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Rifater-tabletten?
Bewaar dit geneesmiddel op een veilige plaats waar kinderen het niet kunnen zien of bereiken.

Gebruik Rifater-tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakkingen. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25°C. Bewaar in de originele verpakking.



Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het water of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 

geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen om het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie
Wat bevatten Rifater-tabletten:
• Elke tablet bevat 50 mg isoniazide, 120 mg rifampicine en 300 mg pyrazinamide. Dit zijn de 

actieve ingrediënten
• De andere stoffen in dit middel zijn polyvinylpyrrolidon, natriumcarboxymethylcellulose, 

natriumlaurylsulfaat, calciumstearaat, sucrose, acaciagom, talk, licht magnesiumcarbonaat, kaolien, 
colloïdaal siliciumdioxide, aluminiumhydroxidegel en kleurstoffen titaniumdioxide (E171) en 
ijzeroxide (E172).

Hoe zien Rifater-tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn lichtroze, glad, glanzend, rond en met een suikerlaagje. Elke verpakking bevat 100 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, VK Tel: 
0800 035 2525
E- mail: uk-
medicalinformation@sanofi.com Fabrikant
Sanofi SPA
Via Valcanello, 4
03012 Anagni (FR)
ITALIË
Deze bijsluiter bevat niet alle benodigde informatie over uw geneesmiddel. Als u vragen heeft 
of ergens niet zeker van bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 
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