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рибавирин
произнася се като (rye ba vye' rin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рибавирин няма да лекува хепатит С (вирус, който заразява черния дроб и може да причини тежко увреждане на черния 

дроб или рак на черния дроб), освен ако не се приема с друго лекарство. Вашият лекар ще Ви предпише друго лекарство, 

което да приемате с рибавирин, ако имате хепатит С. Приемайте и двете лекарства точно според указанията.

Рибавирин може да причини анемия (състояние, при което има намаляване на броя на червените кръвни 

клетки), което може да влоши всички сърдечни проблеми, които имате, и може да доведе до сърдечен удар, 

който може да бъде животозастрашаващ. Уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали сърдечен удар и ако 

имате или някога сте имали високо кръвно налягане, проблеми с дишането, всяко състояние, което засяга 

кръвта Ви, като сърповидно-клетъчна анемия (наследствено състояние, при което червените кръвни клетки 

са ненормално оформени и не могат да доставят кислород до всички части на тялото) или таласемия 

(средиземноморска анемия; състояние, при което червените кръвни клетки не съдържат достатъчно от 

веществото, необходимо за пренасяне на кислород), кървене в стомаха или червата или сърдечно 

заболяване. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: прекомерна 

умора, бледа кожа, главоболие,

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи кръвни изследвания, преди да 

започнете да приемате рибавирин и често по време на лечението.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), 

когато започнете лечение с рибавирин и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно 

информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на 

Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

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

ucm085729.htm]), за да получите ръководството за лекарства.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на рибавирин.

За пациенти от женски пол:

Не приемайте рибавирин, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да започвате да приемате 

рибавирин, докато тестът за бременност не покаже, че не сте бременна. Трябва да използвате две форми на
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контрол на раждаемостта и да бъдете тествани за бременност всеки месец по време на лечението и в продължение на 6 

месеца след това. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако забременеете през това време. Рибавирин може да причини 

увреждане или смърт на плода.

За пациенти от мъжки пол:

Не приемайте рибавирин, ако партньорката ви е бременна или планира да забременее. Ако имате партньор, който може 

да забременее, не трябва да започвате да приемате рибавирин, докато тестът за бременност не покаже, че тя не е 

бременна. Трябва да използвате две форми на контрол на раждаемостта, включително презерватив със спермицид по 

време на лечението и в продължение на 6 месеца след това. Вашият партньор трябва да бъде тестван за бременност всеки 

месец през това време. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако партньорът Ви забременее. Рибавирин може да 

причини увреждане или смърт на плода.

защо е предписано това лекарство?

Рибавирин се използва с лекарство за интерферон като пегинтерферон алфа-2a [Pegasys] или пегинтерферон алфа-2b 

[PEG-Intron]) за лечение на хепатит С при хора, които не са били лекувани преди това с интерферон. Рибавирин е в клас 

антивирусни лекарства, наречени нуклеозидни аналози. Той действа, като спира разпространението на вируса, който 

причинява хепатит С, в тялото. Не е известно дали лечението, което включва рибавирин и друго лекарство, лекува 

инфекция с хепатит C, предотвратява увреждане на черния дроб, което може да бъде причинено от хепатит C, или 

предотвратява разпространението на хепатит C сред други хора.

как трябва да се използва това лекарство?

Рибавирин се предлага като таблетка, капсула и перорален разтвор (течност), за да се приема през устата. Обикновено се приема 

с храна два пъти дневно, сутрин и вечер, в продължение на 24 до 48 седмици или повече. Приемайте рибавирин приблизително 

по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте рибавирин точно както е указано. Не приемайте повече или по-

малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте капсулите цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Разклатете добре течността преди всяка употреба, за да смесите лекарството равномерно. Не забравяйте да миете мерителната 

лъжица или чашата след употреба всеки път, когато измервате течността.

Вашият лекар може да намали дозата Ви или да Ви каже да спрете приема на рибавирин, ако развиете странични ефекти от лекарството 

или ако определени лабораторни изследвания покажат, че състоянието Ви не се е подобрило. Обадете се на Вашия лекар, ако Ви 

притесняват страничните ефекти на рибавирин. Не намалявайте дозата си и не спирайте приема на рибавирин, освен ако Вашият лекар 

не Ви каже, че трябва.

други употреби на това лекарство

Рибавирин също понякога се използва за лечение на вирусни хеморагични трески (вируси, които могат да причинят 

кървене вътре и извън тялото, проблеми с много органи и смърт). В случай на биологична война рибавирин може 

да се използва за лечение на вирусна хеморагична треска, която е била разпространена умишлено.
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Рибавирин също понякога се използва за лечение на тежък остър респираторен синдром (ТОРС; вирус, който може да причини 

проблеми с дишането, пневмония и смърт). Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за 

Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете рибавирин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към рибавирин, други лекарства или някоя от съставките на 

рибавирин таблетки, капсули или перорален разтвор. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството 

за лекарства за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате диданозин (Videx). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате 
рибавирин, ако приемате това лекарство.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: азатиоприн (Azasan, Imuran); лекарства за тревожност, депресия или други 
психични заболявания; нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NRTIs) за човешки 
имунодефицитен вирус (HIV) или синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН), като абакавир (Ziagen, 
в Atripla, в Trizivir), емтрицитабин (Emtriva, в Atripla, в Truvada), ламивудин (Epivir, ind Комбивир, в Epzicom), 
ставудин (Zerit), тенофовир (Viread, в Atripla, в Truvada) и зидовудин (Retrovir, в Combivir, в Trizivir); и лекарства, 
които потискат имунната система, като химиотерапия при рак, циклоспорин (Neoral, Sandimmune), сиролимус 
(Rapamune), и такролимус (Prograf). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства 
или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате бъбречно заболяване, чернодробна недостатъчност или автоимунен хепатит (подуване на черния дроб, 

което се появява, когато имунната система атакува черния дроб). Вашият лекар може да Ви каже да не приемате рибавирин.

уведомете Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили големи количества алкохол, ако употребявате или някога сте употребявали 

улични наркотици, ако някога сте мислили да се самоубиете или сте планирали или опитвали да го направите и ако някога сте имали 

трансплантация на черен дроб или трансплантация на друг орган. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали 

психично заболяване като депресия, тревожност или психоза (загуба на контакт с реалността); рак; ХИВ или СПИН; диабет; саркоидоза 

(състояние, при което анормална тъкан расте в части на тялото, като белите дробове); Синдром на Гилбърт (леко състояние на черния 

дроб, което може да причини пожълтяване на кожата или очите); подагра (вид артрит, причинен от кристали, отложени в ставите); 

всеки вид чернодробно заболяване, различно от хепатит С; или заболяване на щитовидната жлеза, панкреаса, очите или белите 

дробове.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите.

трябва да знаете, че рибавирин може да ви направи сънливи, замаяни или объркани. Не шофирайте и не 
работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

не пийте алкохолни напитки, докато приемате рибавирин. Алкохолът може да влоши чернодробното ви заболяване.

трябва да знаете, че устата ви може да е много суха, когато приемате това лекарство, което може да доведе до 
проблеми със зъбите и венците. Не забравяйте да си миете зъбите два пъти на ден и да си правите редовни 
зъболекарски прегледи. Ако се появи повръщане, изплакнете устата си обилно.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не забравяйте да пиете много течности, докато приемате рибавирин.
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какво да правя, ако пропусна доза?

Ако си спомните пропуснатата доза същия ден, вземете лекарството веднага. Ако обаче не си спомните 

пропуснатата доза до следващия ден, обадете се на Вашия лекар, за да разберете какво да правите. Не вземайте 

двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Рибавирин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

кашлица

разстроен стомах

повръщане

диария

запек

киселини в стомаха

загуба на апетит

отслабване

промени в способността за вкус на храна

суха уста

затруднено концентриране

затруднено заспиване или оставане на заспиване

загуба на паметта

обрив

суха, раздразнена или сърбяща кожа

изпотяване

болезнена или нередовна менструация (менструация)

мускулна или костна болка

косопад

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Следните симптоми са нечести, но ако 
получите някой от тях или тези, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

копривна треска

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

затруднено преглъщане или дишане
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болка в стомаха или долната част на гърба

кървава диария

яркочервена кръв в изпражненията

черни, катранени изпражнения

подуване на корема

объркване

тъмен цвят урина

пожълтяване на кожата или очите

необичайно кървене или синини

промени в зрението

треска, втрисане и други признаци на инфекция

депресия

да мислиш да се нараниш или да се самоубиеш

промени в настроението

прекомерно безпокойство

раздразнителност

да започнете отново да употребявате улични наркотици или алкохол, ако сте използвали тези вещества в миналото

непоносимост към студ

Рибавирин може да забави растежа и наддаването на тегло при деца. Говорете с лекаря на вашето дете за рисковете от 

даване на това лекарство на вашето дете.

Рибавирин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте рибавирин 

таблетки и капсули при стайна температура и далеч от прекомерна топлина и влага (не в банята). Съхранявайте 

перорален разтвор на рибавирин в хладилник или при стайна температура.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други 

хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият 

начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия
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фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане 

във вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Копегус®

Модериба®

Rebetol®

Рибасфера®

Виразол®

други имена

трибавирин

RTCA

Последна редакция - 15.06.2016 г
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