
PACKAGE LEAFLET: IMPORMASYON PARA SA USER

Rifater 50, 120, 300mg Tablets
isoniazid, rifampicin, pyrazinamide

Mahirap bang makita o basahin ang leaflet na 

ito? Telepono 0800 035 2525 para sa tulong

Mga mahahalagang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa Rifater Tablets

• Napakahalaga na uminom ka ng Rifater Tablets nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor
• Dapat mong ipagpatuloy ang pag-inom nito hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto

• Kung umiinom ka ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na binili mo mula sa parmasya o 
tindahan, dapat mong tiyakin na alam ng iyong doktor

• Ginagawa ng Rifater Tablets ang lahat ng likido sa iyong katawan na kulay kahel o pula. Huwag mag-alala - ito ay normal at 

hindi nakakapinsala

• Uminom ng Rifater Tablets nang walang laman ang tiyan. Nangangahulugan ito ng hindi bababa sa 30 minuto bago kumain o 2 oras 

pagkatapos kumain

• Habang umiinom ka ng Rifater Tablets, hindi ka dapat kumain ng mga hinog na keso, cured meat, ilang isda (tulad ng tuna, 

salmon at mackerel) o uminom ng alak at beer (tingnan ang 'Pagkuha ng Rifater Tablets kasama ng pagkain at inumin')

• Kung ikaw ay nagkaroon ng temperatura, nagkasakit, nagsimulang lumala ang pakiramdam, nawalan ng gana sa 

pagkain o naninilaw ang balat, gilagid o mata, dapat kang makipag-usap kaagad sa iyong doktor.

Basahing mabuti ang natitirang bahagi ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito.

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli. Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor 

o ang iyong parmasyutiko. Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang 

mga sintomas ay kapareho ng sa iyo. Kung ang alinman sa mga side effect ay nagiging seryoso, o kung may napansin kang anumang side effect na 

hindi nakalista sa leaflet na ito, mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Rifater Tablets at para saan ang mga ito
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Rifater Tablets

3. Paano uminom ng Rifater Tablets
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Rifater Tablets

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Rifater Tablets at para saan ang mga ito
Ang Rifater Tablets ay naglalaman ng tatlong magkakaibang gamot na tinatawag na isoniazid, rifampicin at pyrazinamide. Lahat sila ay kabilang sa 

isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na anti-tuberculous na gamot. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpatay sa bacteria na 

nagdudulot ng tuberculosis. Ang Rifater Tablets ay ginagamit upang gamutin ang tuberculosis (kilala rin bilang TB).

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Rifater Tablets

Huwag uminom ng Rifater Tablets kung:

× Ikaw ay allergic (hypersensitive) sa
- isoniazid
- rifampicin
- pyrazinamide
- alinman sa iba pang sangkap ng Rifater Tablets (tingnan ang Seksyon 6: Karagdagang impormasyon) Ang mga palatandaan ng isang 

reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng: pantal, mga problema sa paglunok o paghinga, pamamaga ng iyong mga labi, mukha, lalamunan 

o dila.

Mayroon kang paninilaw ng balat at mata (jaundice)×
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× Ikaw ay umiinom ng saquinavir o ritonavir para sa impeksyon sa HIV (tingnan ang seksyong 'Pag-inom ng iba pang mga gamot' sa ibaba)

Huwag kunin kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko 

bago uminom ng Rifater Tablets.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Rifater Tablets kung:

-
-
-

Mayroon kang mga problema sa atay

Mayroon kang anumang mga problema sa bato at kung ikaw ay nagkakaroon ng higit sa 600mg rifampicin bawat araw 

Mayroon kang diabetes. Ang iyong diyabetis ay maaaring maging mas mahirap kontrolin habang umiinom ng gamot na 

ito

Nagkaroon ka o nakaranas na ng gout (pananakit o pamamaga sa mga 

kasukasuan) Ikaw ay umuubo ng dugo

May epilepsy ka
Nagkaroon ka o nagkaroon na ng mga problema sa kalusugan ng isip (tulad ng depression o schizophrenia) Pakiramdam 

mo ay manhid o mahina ang iyong mga braso at binti (peripheral neuropathy)

Mayroon kang impeksyon sa HIV

Ikaw ay kulang sa timbang o malnourished
Uminom ka ng alak araw-araw o ikaw ay isang alkohol 
Itinurok mo ang iyong sarili ng droga
Isa kang itim o Hispanic na babae
Mayroon kang isang bihirang problema sa dugo na tinatawag na 'porphyria'

Mayroon kang problema sa pagdurugo o isang pagkahilig sa madaling pasa

Ang iyong mga sintomas ng tuberculosis ay bumabalik o lumalala (tingnan ang seksyon 4 Mga posibleng epekto) Sinabi sa iyo ng iyong 

doktor na ang iyong katawan ay tumatagal ng mahabang panahon upang maalis ang ilang mga gamot (mayroon kang mabagal na 

katayuan ng acetylator)

Magsuot ka ng contact lens. Ang pag-inom ng Rifater Tablets ay maaaring permanenteng mabahiran ng soft contact lens 

Ang taong umiinom ng gamot na ito ay isang bata

Ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda

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

-
-
-
Kung hindi ka sigurado kung naaangkop sa iyo ang alinman sa mga nabanggit, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng 

Rifater Tablets.

Pagsusuri ng dugo

Kakailanganin ng iyong doktor na suriin ang iyong dugo bago mo inumin ang gamot na ito. Makakatulong ito sa iyong doktor na malaman kung 

may mga pagbabagong mangyayari sa iyong dugo pagkatapos uminom ng gamot na ito.

Kung ikaw ay may edad na 35 taong gulang o mas matanda, kakailanganin mo ring magkaroon ng buwanang pagsusuri ng dugo upang masuri kung paano gumagana 

ang iyong atay.

Mag-ingat sa Rifater Tablets
Malubhang reaksyon sa balat kabilang ang Stevens-Johnson syndrome (SJS), nakakalason na epidermal necrolysis
(SAMPUNG) , reaksyon ng gamot na may eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS), acute generalized 
exanthematous pustulosis (AGEP) ay naiulat sa paggamit ng Rifater Tablets.
• Ang SJS/TEN ay maaaring lumitaw sa simula bilang mapula-pula na target na mga spot o pabilog na mga patch na madalas na may mga 

gitnang paltos sa puno ng kahoy. Gayundin ang mga ulser sa bibig, lalamunan, ilong, ari at mata (pula at namamaga ang mga mata) ay 

maaaring mangyari. Ang mga seryosong pantal sa balat na ito ay kadalasang nauuna sa lagnat at/o mga sintomas tulad ng trangkaso. Ang 

mga pantal ay maaaring umunlad sa malawakang pagbabalat ng balat at mga komplikasyon na nagbabanta sa buhay o nakamamatay.

• Ang pananamit ay lumalabas sa simula bilang mga sintomas na tulad ng trangkaso at isang pantal sa mukha pagkatapos ay isang 

pinahabang pantal na may mataas na temperatura ng katawan, pagtaas ng antas ng mga enzyme sa atay na nakikita sa mga pagsusuri sa 

dugo at isang pagtaas sa isang uri ng white blood cell (eosinophilia) at pinalaki na mga lymph node .



• Ang AGEP ay lumilitaw sa pagsisimula ng paggamot bilang isang mapula, nangangaliskis na malawakang pantal na may mga 

bukol sa ilalim ng balat at mga paltos na sinamahan ng lagnat. Ang pinakakaraniwang lokasyon: pangunahing naka-localize sa 

balat, puno ng kahoy, at itaas na paa't kamay.

Ang pinakamataas na panganib para sa paglitaw ng mga seryosong reaksyon sa balat ay nasa loob ng 2 araw hanggang 2 buwan pagkatapos ng 

pagsisimula ng paggamot depende sa kondisyon.Kung magkakaroon ka ng malubhang pantal o isa pa sa mga sintomas ng balat na ito, itigil 

ang pag-inom ng Rifater Tablets at makipag-ugnayan sa iyong doktor o agad na humingi ng medikal na atensyon.

Iba pang mga gamot at Rifater Tablets
Mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng anumang iba pang mga gamot. 

Kabilang dito ang mga gamot na binibili mo nang walang reseta, kabilang ang mga herbal na gamot. Ito ay dahil ang Rifater Tablets ay maaaring 

makaapekto sa paraan ng paggana ng ilang iba pang mga gamot. Ang ilang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng 

Rifater Tablets.

Sa partikular, huwag inumin ang gamot na ito, at sabihin sa iyong doktor, kung umiinom ka ng:

× Saquinavir o ritonavir na ginagamit para sa impeksyon sa HIV

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring magpapahina sa Rifater Tablets:

• Mga antacid na ginagamit para sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Uminom ng Rifater Tablets ng hindi bababa sa 1 oras bago uminom ng antacids

• Iba pang mga gamot na ginagamit para sa TB tulad ng P-aminosalicyclic acid (PAS) at cycloserine. Ang mga PAS at Rifater 

Tablet ay dapat inumin nang hindi bababa sa 8 oras sa pagitan

Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot:

Mga gamot sa puso at dugo
• Mga gamot para sa altapresyon
• Mga gamot para sa mga problema sa puso o para makontrol ang iyong tibok ng puso

• Mga gamot na ginagamit sa pagpapanipis ng dugo tulad ng warfarin at clopidogrel

• Mga gamot na ginagamit upang mapababa ang kolesterol

• Mga water tablet (diuretics) tulad ng eplerenone Mga gamot 
sa kalusugan ng isip, epilepsy at motor neurone
• Mga gamot para sa mga sakit sa pag-iisip na kilala bilang 'antipsychotics' tulad ng haloperidol

• Mga gamot para pakalmahin o bawasan ang pagkabalisa (hypnotics, anxiolytics)

• Mga gamot upang matulungan kang matulog (barbiturates)

• Mga gamot na ginagamit para sa epilepsy tulad ng phenytoin at carbamazepine
• Ang ilang mga gamot na ginagamit para sa depresyon tulad ng amitriptyline at nortriptyline

• Riluzole - ginagamit para sa sakit sa motor neurone Mga 

gamot para sa mga impeksyon at immune system

• Ang ilang mga gamot na ginagamit para sa impeksyon sa HIV tulad ng stavudine at zalcitabine

• Ang ilang mga gamot na ginagamit para sa mga impeksyon sa viral tulad ng indinavir, efavirenz, amprenavir, 
nelfinavir, atazanavir, lopinavir, neviparine, daclatasvir, simeprevir, sofosbuvir at telaprevir

• Mga gamot na ginagamit para sa impeksyon sa fungal

• Mga gamot na ginagamit para sa bacterial infection (antibiotics)

• Mga gamot na ginagamit para sa pagpapababa ng iyong immune system tulad ng cyclosporin, sirolimus at 

tacrolimus

• Praziquantel - ginagamit para sa mga impeksyon sa tapeworm

• Atovaquone - ginagamit para sa pulmonya 

Mga gamot sa hormone at cancer

• Ilang gamot sa hormone (estrogen, systemic hormones, progestogens) na ginagamit para sa 
pagpipigil sa pagbubuntis o ilang uri ng kanser gaya ng ethinyloestradiol, levonorgestrel o 
dydrogesterone

• Ang ilang mga gamot sa hormone (anti-estrogens) na ginagamit para sa kanser sa suso o endometriosis 
tulad ng tamoxifen, toremifene at gestrinone



• Ang ilang mga gamot na ginagamit para sa kanser (cytotoxics) tulad ng imatinib

• Levothyroxine (thyroid hormone) na ginagamit para sa mga problema sa thyroid

• Irinotecan - ginagamit para sa cancer Mga 

gamot sa pananakit, pamamaga at gout

• Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) tulad ng etoricoxib, aspirin at indometacin
• Mga gamot na ginagamit para sa pananakit tulad ng codeine, morphine, fentanyl o pethidine

• Corticosteroids na ginagamit para sa pamamaga tulad ng hydrocortisone, betamethasone at 
prednisolone

• Methadone - ginagamit para sa pag-withdraw ng heroin

• Sulfinpyrazone - ginagamit para sa gout 

Iba pang mga gamot

• Mga gamot na ginagamit para sa diabetes

• Mga gamot na ginagamit upang i-relax ang mga kalamnan bago ang operasyon (anesthetics) tulad ng halothane

• Mga gamot na ginagamit para sa mga problema sa paninigas tulad ng tadalafil

• Ang ilang mga gamot na ginagamit para sa pakiramdam na may sakit o pagkakasakit tulad ng ondansetron at aprepitant

• Probenecid (ginagamit kasama ng isang gamot na tinatawag na cidofovir upang ihinto ang pinsala sa bato)

• Iba pang mga antibiotic na gamot tulad ng cefazolin

• Quinine - ginagamit para sa malaria

• Theophylline - ginagamit para sa paghinga o hirap sa paghinga

Pag-inom ng Rifater Tablets kasama ng pagkain at inumin

Maaaring makipag-ugnayan ang Isoniazid sa mga pagkaing naglalaman ng histamine o tyramine (hal. mga hinog na keso, pinagaling 

na karne, ilang isda tulad ng tuna, salmon at mackerel, alak at beer), na nagdudulot ng mga sintomas kabilang ang pananakit ng ulo, 

pagpapawis, pamumula, mabilis, hindi pantay o malakas na tibok ng puso (palpitations), pagkahilo, pagkahilo o pagkahilo (dahil sa 

mababang presyon ng dugo). Ang mga pagkaing ito ay dapat na iwasan kung ikaw ay tumatanggap ng isoniazid. Ang iyong doktor ay 

makakapagpayo pa.

Pagbubuntis at pagpapasuso
Kausapin ang iyong doktor bago inumin ang gamot na ito kung ikaw ay buntis, planong magbuntis o sa tingin mo ay buntis ka. Maaaring 

gawin ng mga Rifater Tablet na hindi gaanong gumana ang contraceptive "pill". Nangangahulugan ito na dapat kang lumipat sa ibang uri 

ng pagpipigil sa pagbubuntis. Sa halip, dapat kang gumamit ng maaasahang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis tulad ng condom o 

"coil" habang umiinom ng Rifater Tablets. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o hindi sigurado tungkol dito makipag-usap sa 

iyong doktor o parmasyutiko.

Hindi ka dapat magpasuso kung umiinom ka ng Rifater Tablets. Ito ay dahil ang maliit na halaga ay maaaring makapasok sa 
gatas ng ina. Kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago 
uminom ng anumang gamot.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Maaari kang makaramdam ng pagkahilo o pagkahilo, may mga problema sa paningin o may iba pang mga side effect na maaaring makaapekto sa iyong 

kakayahang magmaneho habang umiinom ng gamot na ito. Kung mangyari ito, huwag magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o makina.

Mahalagang impormasyon tungkol sa ilan sa mga sangkap ng Rifater Tablets Ang 

Rifater Tablet ay naglalaman ng:
• Sucrose:Kung sinabihan ka ng iyong doktor na hindi mo kayang tiisin ang ilang asukal, kausapin ang iyong doktor 

bago kumuha ng Rifater Tablets
• Sosa:Ang mga tabletang ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat araw-araw na dosis at sa 

pangkalahatan ay 'sodium-free'.

3. Paano uminom ng Rifater Tablets



Laging uminom ng Rifater Tablet nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Dapat mong suriin sa iyong doktor o 

parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Patuloy na inumin ang gamot na ito

• Dapat mong inumin ang mga tablet araw-araw sa buong oras na sinabi sa iyo ng doktor na inumin ang mga ito

• Huwag tumigil at simulan ang pagkuha ng mga tablet. Ito ay maaaring tumaas ang panganib ng mga side effect at ang iyong 

TB ay hindi magagamot ng maayos

Paano kunin ang mga tablet

• Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig

• Lunukin ang mga tablet nang buo, na may inuming tubig

• Kumuha ng hindi bababa sa 30 minuto bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain

• Dalhin ang lahat ng iyong mga tablet nang magkasama bawat araw, bilang isang solong dosis

• Huwag ibigay ang gamot na ito sa mga bata
• Kung sa tingin mo ang epekto ng iyong gamot ay masyadong mahina o masyadong malakas, huwag baguhin ang dosis sa iyong 

sarili, ngunit tanungin ang iyong doktor

Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng Vitamin B6sa panahon ng paggamot sa Rifater Tablets, lalo na kung ikaw ay 

malnourished, matanda o isang diabetic.

Magkano ang dadalhin 

Ang karaniwang dosis ay:

Matanda at Matanda
• Sa pagitan ng 3 at 6 na tablet bawat araw. Ang halaga ay depende sa timbang ng iyong katawan

• Kung ikaw ay matanda na, maaaring subaybayan ng iyong doktor ang iyong paggamot nang mas malapit 

Mga bata

Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para gamitin sa mga bata.

Kung umiinom ka ng mas maraming Rifater Tablet kaysa sa nararapat

Kung umiinom ka ng mas maraming Rifater Tablets kaysa sa dapat mo, sabihin sa doktor o pumunta kaagad sa 

departamento ng nasawi sa ospital. Dalhin ang pakete ng gamot. Ito ay para malaman ng doktor kung ano ang iyong 

ininom.

Maaari kang makaramdam ng sakit (pagduduwal), pagkakasakit (pagsusuka), pananakit ng tiyan, pangangati o sakit ng ulo. Maaari ka 

ring makaramdam ng pagod, inaantok, nahihilo, nag-iinit ang ulo, may malabo o kakaibang mga pangitain (hallucinations) at 

nahimatay o nanghihina. Kasama sa iba pang mga senyales ng labis na pag-inom ang pamamaga ng mukha, mata o talukap ng mata, 

slurring of speech, hirap sa paghinga, mabilis na tibok ng puso, hindi pantay na tibok ng puso, fit at atake sa puso.

Kung nakalimutan mong uminom ng Rifater Tablets

Kung nakalimutan mo ang isang dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na 

dosis, laktawan ang napalampas na dosis. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa mga nakalimutang tableta.

Mga pagsubok

Ang pag-inom ng Rifater Tablets ay maaaring makaapekto sa mga resulta ng ilang pagsusuri sa dugo. Sa partikular, ang mga pagsusuri 

para sa folate, bitamina B12at pag-andar ng atay. Kung magkakaroon ka ng pagsusuri sa dugo, mahalagang sabihin sa iyong doktor na 

umiinom ka ng Rifater Tablets.

4. Mga posibleng epekto
Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito. 

Itigil ang pag-inom at pumunta kaagad sa ospital kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto:

• Mayroon kang allergic reaction. Ang mga palatandaan ay maaaring kabilang ang: isang pantal, paglunok o mga problema sa paghinga, 

paghinga, pamamaga ng iyong mga labi, mukha, lalamunan o dila



• Malubhang mga pantal sa balat kabilang ang Steven-Johnson syndrome, nakakalason na epidermal necrolysis. Ang mga ito ay maaaring 

lumitaw bilang mapula-pula na mala-target na mga macule o pabilog na patak na kadalasang may mga gitnang paltos sa puno ng kahoy, 

pagbabalat ng balat, mga ulser sa bibig, lalamunan, ilong, ari at mata at maaaring mauna ng lagnat at mga sintomas na tulad ng trangkaso.

Tingnan din ang seksyon 2.

• Malawak na pantal, mataas na temperatura ng katawan, pagtaas ng enzyme sa atay, abnormalidad sa dugo 

(eosinophilia), paglaki ng mga lymph node at iba pang pagkakasangkot ng mga organo ng katawan (Reaksyon ng 

Gamot na may Eosinophilia at Systemic Symptoms na kilala rin bilang DRESS o drug hypersensitivity syndrome).

Tingnan din ang seksyon 2.

• Isang pula, nangangaliskis na malawakang pantal na may mga bukol sa ilalim ng balat at mga paltos na sinamahan ng 

lagnat sa pagsisimula ng paggamot (acute generalized exanthematous pustulosis).Tingnan din ang seksyon 2.

• Mas madali kang mabugbog kaysa karaniwan. O maaari kang magkaroon ng masakit na pantal ng dark red spot sa ilalim 

ng balat na hindi nawawala kapag pinindot mo ang mga ito (purpura). Ito ay maaaring dahil sa isang malubhang problema 

sa dugo

• Mayroon kang matinding pagdurugo (hemorrhage)

• Paradoxical na reaksyon ng gamot: Maaaring bumalik ang mga sintomas ng tuberculosis, o maaaring magkaroon ng mga bagong sintomas

pagkatapos ng paunang pagpapabuti sa panahon ng paggamot. Ang mga kabalintunaan na reaksyon ay naiulat na kasing aga ng 2 

linggo at hanggang 18 buwan pagkatapos simulan ang paggamot na anti-tuberculosis. Ang mga kabalintunaan na reaksyon ay 

karaniwang nauugnay sa lagnat, namamagang mga lymph node (lymphadenitis), paghinga, at ubo. Ang mga pasyente na may 

paradoxical na reaksyon ng gamot ay maaari ding makaranas ng pananakit ng ulo, pagkawala ng gana, at pagbaba ng timbang

• Mayroon kang panginginig, pagod, kakaibang maputlang kulay ng balat, hirap sa paghinga, mabilis na tibok ng puso o madilim na 

kulay ng ihi. Ito ay maaaring mga palatandaan ng isang seryosong uri ng anemia

• Mayroon kang dugo sa iyong ihi o pagtaas o pagbaba sa dami ng ihi na iyong ginagawa. Maaari ka ring 
magkaroon ng pamamaga, lalo na sa mga binti, bukung-bukong o paa. Ito ay maaaring sanhi ng malubhang 
problema sa bato

• Mayroon kang biglaang matinding sakit ng ulo. Ito ay maaaring senyales ng pagdurugo sa utak

• Kapos sa paghinga at paghinga
• Nalilito ka, inaantok, malamig na malalamig na balat, mababaw o mahirap huminga, mabilis na tibok ng puso o mas maputla ang 

iyong balat kaysa sa karaniwan. Ito ay maaaring mga senyales ng pagkabigla

• Mas madali kang makakuha ng impeksyon kaysa karaniwan. Kasama sa mga palatandaan ang lagnat, namamagang lalamunan o 

mga ulser sa bibig. Ito ay maaaring dahil mayroon kang mababang bilang ng mga puting selula ng dugo

• Mayroon kang pagdurugo mula sa iyong ilong, tainga, gilagid, lalamunan, balat o tiyan. Maaaring kabilang sa mga senyales ang 

pakiramdam ng lambot at pamamaga sa iyong tiyan, mga purple spot sa iyong balat at itim o mala-tarkit na dumi.

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na side effect makipag-ugnayan sa iyong doktor sa lalong madaling panahon:

• Pamamaga ng pancreas, na nagdudulot ng matinding pananakit sa tiyan at likod (pancreatitis, hindi 
alam ang dalas).

• Paninilaw ng balat o puti ng mata, o pagdidilim ng ihi at pamumutla ng dumi, pagkapagod, panghihina, karamdaman, 

kawalan ng gana sa pagkain, pagduduwal o pagsusuka na dulot ng mga problema sa atay (hepatitis, maaaring 

makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao).

Kausapin kaagad ang iyong doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto:

• Mga problema sa pag-iisip na may mga hindi pangkaraniwang pag-iisip at kakaibang pangitain (hallucinations)

• Lumalala ang iyong ulser sa tiyan
• Matinding matubig na pagtatae na hindi titigil at nanghihina ka at nilalagnat. Ito ay maaaring 

tinatawag na 'Pseudomembranous colitis'
• Lumalala ang iyong mga tugma o nagsisimula kang magkaroon ng mga fit

• Mga sintomas tulad ng trangkaso kabilang ang panginginig, lagnat, sakit ng ulo, pagkahilo at pananakit ng buto

Sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na epekto:



• Pagpapanatili ng tubig (edema) na maaaring magdulot ng pamamaga ng mukha, tiyan, braso o binti

• Panghihina ng kalamnan o pananakit o pagkawala ng mga reflexes ng kalamnan

• Pagkahilo, pagkahilo at pagkahilo lalo na kapag mabilis kang tumayo o umupo (dahil sa mababang presyon 
ng dugo)

• Namamaga ang mga daliri, paa o bukung-bukong

• Hindi makapag-concentrate, nakakaramdam ng nerbiyos, iritable o depress
• Balansehin ang mga problema sa pagkahilo (vertigo)

• Pakiramdam ng sobrang pagod at panghihina o kahirapan sa pagtulog (insomnia)

• Mga kakaibang sensasyon sa balat tulad ng pakiramdam ng pamamanhid, pangingiliti, pagtusok, paso o gumagapang sa balat 

(paraesthesia)

• Panandaliang pagkawala ng memorya, pagkabalisa, pagiging hindi gaanong alerto o tumutugon

• Malabo o sira ang paningin
• Pag-aaksaya ng mga kalamnan o iba pang mga tisyu ng katawan

• Pagbaba ng timbang, pagpapawis sa gabi at lagnat. Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan ng isang kondisyon ng dugo na tinatawag na eosinophilia

• Nakakaramdam ng sakit o may sakit

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nagiging seryoso o tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 

ilang araw:

• Acne
• Pagkawala ng gana (anorexia)
• Sakit ng ulo

• Namumula o nangangati ang balat

• Masakit, pula, namamaga ang mga kasukasuan

• Sakit o kakulangan sa ginhawa kapag naiihi
• Hindi regular na regla

• Pagkadumi, pagtatae, kakulangan sa ginhawa sa tiyan o tuyong bibig

• Paglaki ng dibdib sa mga lalaki
• Tumaas na pagkauhaw, pagpunta sa banyo nang mas madalas at pakiramdam ng pagod. Maaaring mataas ang iyong asukal sa dugo

• Pamamaga ng mga daluyan ng dugo.

Iba pang mga side effect na dapat mong talakayin sa iyong doktor kung nag-aalala ka tungkol sa kanila

• Napansin mo ang pagkawalan ng kulay (dilaw, kayumanggi, orange o pula na kulay sa iyong mga ngipin, ihi, pawis, 

plema (dura), laway o luha. Karaniwan ito at hindi mo kailangang mag-alala. Gayunpaman, maaaring permanenteng 

mabahiran ng kulay ang soft contact lens Maaaring tumagal ng ilang oras ang kulay ng luha pagkatapos mong ihinto 

ang pagkakaroon ng Rifater Tablets.

Pagsusuri ng dugo

• Ang pagsusuri sa dugo ay maaaring magpakita ng mga pagbabago sa paraan ng paggana ng atay

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng 

Yellow Card Scheme sa:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store.

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Rifater Tablets
Itago ang gamot na ito sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ito makikita o maabot ng mga bata.

Huwag gumamit ng Rifater Tablets pagkatapos ng expiry date na nakasaad sa karton at blister pack. Ang petsa ng pag-expire 

ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Mag-imbak sa ibaba 25°C. Itabi sa orihinal na lalagyan.



Ang mga gamot ay hindi dapat itapon sa pamamagitan ng tubig o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano 

itapon ang mga gamot na hindi na kailangan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon
Ano ang nilalaman ng Rifater Tablets:

• Ang bawat tablet ay naglalaman ng 50mg ng isoniazid, 120mg ng rifampicin at 300mg ng pyrazinamide. Ito ang 
mga aktibong sangkap

• Ang iba pang mga sangkap ay polyvinylpyrrolidone, sodium carboxymethylcellulose, sodium lauryl 
sulphate, calcium stearate, sucrose, acacia gum, talc, light magnesium carbonate, kaolin, colloidal 
silicon-dioxide, aluminum hydroxide gel at mga kulay na titanium dioxide (E171) at iron oxide 
(E172).

Ano ang hitsura ng Rifater Tablets at mga nilalaman ng pack
Ang mga tablet ay mapusyaw na kulay rosas, makinis, makintab, bilog at pinahiran ng asukal. Ang bawat pack ay naglalaman ng 100 tablet.

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing 

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing

Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK Tel : 
0800 035 2525
Email: uk-medicalinformation@sanofi.com 
Manufacturer
Sanofi SPA
Sa pamamagitan ng Valcanello, 4

03012 Anagni (FR)
ITALY
Ang leaflet na ito ay hindi naglalaman ng lahat ng impormasyong kinakailangan tungkol sa iyong gamot. Kung mayroon kang anumang 

mga katanungan o hindi sigurado sa anumang bagay, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Huling binago ang leaflet na ito noong Agosto 2021 
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