
Acasă →Medicamente, plante și suplimente → Ribavirina

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605018.html

Ribavirina
pronunțat ca (rye ba vye' rin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Ribavirina nu va trata hepatita C (un virus care infectează ficatul și poate provoca leziuni hepatice severe sau cancer hepatic) 

decât dacă este luată cu un alt medicament. Medicul dumneavoastră vă va prescrie un alt medicament pe care să îl luați 

împreună cu ribavirină dacă aveți hepatită C. Luați ambele medicamente exact conform instrucțiunilor.

Ribavirina poate provoca anemie (afecțiune în care există o scădere a numărului de celule roșii din sânge) 
care poate agrava orice probleme cardiace pe care le aveți și vă poate determina să aveți un atac de cord 
care poate pune viața în pericol. Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată un atac de cord 
și dacă aveți sau ați avut vreodată hipertensiune arterială, probleme de respirație, orice afecțiune care vă 
afectează sângele, cum ar fi anemia falciformă (afecțiune moștenită în care globulele roșii au o formă 
anormală și nu poate aduce oxigen în toate părțile corpului) sau talasemie (anemie mediteraneană; o 
afecțiune în care celulele roșii din sânge nu conțin suficientă substanță necesară pentru a transporta 
oxigen), sângerare în stomac sau intestine sau boli de inimă. Dacă aveți oricare dintre următoarele 
simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: oboseală excesivă, piele palidă, dureri de cap,

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie analize de sânge înainte 

de a începe să luați ribavirină și adesea în timpul tratamentului.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu ribavirină și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile 

și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web 

al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua ribavirină.

Pentru pacientele de sex feminin:

Nu luați ribavirină dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să începeți să luați 

ribavirină până când un test de sarcină nu arată că nu sunteți gravidă. Trebuie să utilizați două forme de
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controlul nașterilor și să fiți testat pentru sarcină în fiecare lună în timpul tratamentului și timp de 6 luni după aceea. 

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă în această perioadă. Ribavirina poate provoca 

vătămări sau moartea fătului.

Pentru pacientii de sex masculin:

Nu luați ribavirină dacă partenera dumneavoastră este însărcinată sau intenționează să rămână gravidă. Dacă aveți un 

partener care poate rămâne însărcinată, nu trebuie să începeți să luați ribavirină până când un test de sarcină arată că nu 

este însărcinată. Trebuie să utilizați două forme de control al nașterii, inclusiv un prezervativ cu spermicid în timpul 

tratamentului și timp de 6 luni după aceea. Partenerul tău trebuie să fie testat pentru sarcină în fiecare lună în această 

perioadă. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă partenera dumneavoastră rămâne însărcinată. Ribavirina 

poate provoca vătămări sau moartea fătului.

de ce este prescris acest medicament?

Ribavirina este utilizată împreună cu un medicament cu interferon, cum ar fi peginterferon alfa-2a [Pegasys] sau 

peginterferon alfa-2b [PEG-Intron]) pentru a trata hepatita C la persoanele care nu au mai fost tratate cu un interferon 

înainte. Ribavirina face parte dintr-o clasă de medicamente antivirale numite analogi nucleozidici. Funcționează prin oprirea 

răspândirii virusului care provoacă hepatita C în interiorul corpului. Nu se știe dacă tratamentul care include ribavirină și un 

alt medicament vindecă infecția cu hepatita C, previne afectarea ficatului care poate fi cauzată de hepatita C sau previne 

răspândirea hepatitei C la alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ribavirina vine sub formă de tablete, capsulă și soluție orală (lichid) pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia cu alimente 

de două ori pe zi, dimineața și seara, timp de 24 până la 48 de săptămâni sau mai mult. Luați ribavirină aproximativ la aceeași oră 

în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă 

explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați ribavirină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați 

mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți capsulele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Agitați bine lichidul înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform. Asigurați-vă că spălați lingura de 

măsurat sau cana după utilizare de fiecare dată când măsurați lichidul.

Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza sau vă poate spune să încetați să luați ribavirină dacă dezvoltați reacții adverse ale 

medicamentului sau dacă anumite teste de laborator arată că starea dumneavoastră nu s-a îmbunătățit. Adresați-vă medicului 

dumneavoastră dacă sunteți deranjat de efectele secundare ale ribavirinei. Nu reduceți doza și nu încetați să luați ribavirină decât dacă 

medicul dumneavoastră vă spune că ar trebui.

există utilizări pentru acest medicament

Ribavirina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata febra hemoragică virală (viruși care pot provoca 

sângerări în interiorul și exteriorul corpului, probleme cu multe organe și deces). În cazul unui război biologic, 

ribavirina poate fi utilizată pentru a trata febra hemoragică virală care a fost răspândită în mod deliberat.
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Ribavirina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata sindromul respirator acut sever (SARS; un virus care poate provoca probleme 

de respirație, pneumonie și deces). Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru 

afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua ribavirină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ribavirină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din tabletele, capsulele sau soluția orală de ribavirină. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de 

medicamente pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați didanozină (Videx). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați 
ribavirină dacă luați acest medicament.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: azatioprină (Azasan, Imuran); medicamente pentru anxietate, depresie sau alte 
boli mintale; inhibitori nucleozidici ai transcriptazei inverse (INTI) pentru virusul imunodeficienței umane (HIV) sau 
sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA), cum ar fi abacavir (Ziagen, în Atripla, în Trizivir), emtricitabină (Emtriva, în 
Atripla, în Truvada), lamivudină (Epivir, în Combivir, în Epzicom), stavudină (Zerit), tenofovir (Viread, în Atripla, în 
Truvada) și zidovudină (Retrovir, în Combivir, în Trizivir); și medicamente care suprimă sistemul imunitar, cum ar fi 
chimioterapia pentru cancer, ciclosporină (Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), și tacrolimus (Prograf). Este 
posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție 
pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți boală de rinichi, insuficiență hepatică sau hepatită autoimună (umflarea ficatului 
care apare atunci când sistemul imunitar atacă ficatul). Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați ribavirină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool, dacă utilizați sau ați 
consumat vreodată droguri stradale, dacă v-ați gândit vreodată să vă sinucideți sau ați plănuit sau ați încercat să faceți 
acest lucru și dacă ați avut vreodată un transplant de ficat sau alt transplant de organe. De asemenea, spuneți 
medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o boală mintală, cum ar fi depresia, anxietatea sau psihoza 
(pierderea contactului cu realitatea); cancer; HIV sau SIDA; Diabet; sarcoidoză (o afecțiune în care țesutul anormal 
crește în părți ale corpului, cum ar fi plămânii); sindromul Gilbert (o afecțiune ușoară a ficatului care poate provoca 
îngălbenirea pielii sau a ochilor); gută (un tip de artrită cauzată de cristalele depuse în articulații); orice tip de boală 
hepatică, alta decât hepatita C; sau boala tiroida, pancreasul, ochiul sau plămânii.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

trebuie să știți că ribavirina vă poate face somnolent, amețit sau confuz. Nu conduceți o mașină și nu 
utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

nu beți băuturi alcoolice în timp ce luați ribavirină. Alcoolul vă poate agrava boala ficatului.

trebuie să știți că gura vă poate fi foarte uscată când luați acest medicament, ceea ce poate duce la 
probleme cu dinții și gingiile. Asigurați-vă că vă spălați dinții de două ori pe zi și faceți-vă controale 
dentare regulate. Dacă apar vărsături, clătiți-vă bine gura.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Asigurați-vă că beți multe lichide în timp ce luați ribavirină.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

If you remember the missed dose that same day, take the medication right away. However, if you do not 
remember the missed dose until the next day, call your doctor to find out what to do. Do not take a double 
dose to make up for a missed one.

hat side effects can this medication cause?

Ribavirin may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are 
severe or do not go away:

cough

upset stomach

vomiting

diarrhea

constipation

heartburn

loss of appetite

weight loss

changes in ability to taste food

dry mouth

difficulty concentrating

difficulty falling asleep or staying asleep

memory loss

rash

dry, irritated, or itchy skin

sweating

painful or irregular menstruation (period)

muscle or bone pain

hair loss

Unele reacții adverse pot fi grave. Următoarele simptome sunt mai puțin frecvente, dar dacă 
aveți oricare dintre ele sau cele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați 
imediat medicului dumneavoastră:

urticarie

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

dificultate la înghițire sau la respirație
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durere în stomac sau în partea inferioară a spatelui

diaree sângeroasă

sânge roșu aprins în scaune

scaune negre, gudronate

balonarea stomacului

confuzie

urină de culoare închisă

îngălbenirea pielii sau a ochilor

sângerări sau vânătăi neobișnuite

se modifică vederea

febră, frisoane și alte semne de infecție

depresie

te gândești să te rănești sau să te sinucizi

schimbări de dispoziție

îngrijorare excesivă

iritabilitate

reîncepând să consumați droguri stradale sau alcool dacă ați mai folosit aceste substanțe în trecut

intoleranta la frig

Ribavirina poate încetini creșterea și creșterea în greutate la copii. Discutați cu medicul copilului dumneavoastră despre riscurile administrării acestui 

medicament copilului dumneavoastră.

Ribavirina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați 
comprimatele și capsulele de ribavirină la temperatura camerei și departe de excesul de căldură și umiditate 
(nu în baie). Păstrați soluția orală de ribavirină la frigider sau la temperatura camerei.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Vorbește cu tine
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farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din 

comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Copegus®

Moderiba®

Rebetol®

Ribasferă®

Virazol®

numele lor

tribavirina

RTCA

Ultima revizuire - 15.06.2016
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