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?זו תרופה נרשמה האם היי

 זיהום )האנושי החיסוני הכשל בנגיף זיהום עם  בחולים .)HIV(לחסל כדי אחרות תרופות עם בשילוב גם משמש הוא
 את להאט או למנוע עוזרComplex )MAC;  avium Mycobacterium חמורים לתסמינים לגרום שעלול חיידקי

 תרופות של בקבוצה הואRifabutin . לכיבים הגורם חיידק, פילורי הליקובקטרRifabutin מחלת התפשטות
.לזיהום הגורמים החיידקים הריגת ידי על פועל זה. אנטי-מיקובקטריאליות הנקראות

 באנטיביוטיקה שימוש. אחרים ויראליים זיהומים או שפעת, הצטננות עבור תעבוד לאrifabutin  כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגביר צורך בהם אין כאשר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא, שלך התרופות נטילת בעת הקאות או בחילות לך יש אם. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח.
 שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. אוכל עם ביום פעמיים יותר נמוך במינון ריפאבוטין לקחת לך לומר עשוי

 ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק ריפאבוטין קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה
 לנטילה כקפסולה מגיעRifabutin . שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר
Rifabutin הפה דרך

.תפוחים רסק עם ולערבב הקפסולה תוכן את לרוקן יכול אתה, הקפסולה את לבלוע מתקשה אתה אם

זו בתרופה השימושים

 הוא. הגוף בכל התפשטה שכברMAC  במחלת לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב גם לעתים משמש ריפאבוטין
 הרופא עם שוחח). חמור ריאות זיהום; שחפת( פעילה בשחפת לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב גם לעתים משמש

.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,ריפאבוטין נטילת לפני
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ב(Rifampin- ,Rifadin, Rimactane ל-Rifabutin, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

,rifapentine )Priftin(, rifaximin )Xifaxan( ,(Rifamate, Rifater-אחד כל או אחרת תרופה כל 
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשrifabutin.  בקפסולות מהמרכיבים

 כנראה שלך הרופא )Vfend( voriconazole. או )delavirdine )Rescriptor לוקח אתה אם שלך לרופא ספר
.הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם ריפאבוטין לקחת לא לך יגיד

. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 מעכבי(Diflucan);  פלוקונאזול-Prevpac); ב(clarithromycin ,Biaxin : הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד

 פוסמפנראוויר-Prezcobix), ב(Evotaz- darunavir ,Prezista), ב(Reyataz,  אטאזנאביר כגוןHIV  פרוטאז
,(Lexiva) indinavir )Crixivan(, lopinavir)ב ,(Kaletra- nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)ב

Pak(, saquinavir )Invirase( , .(Kaletra, Technivie- ,Viekiraו ;tipranavir )Aptivus( -איטראקונאזול 
;(Sporanox, Onmel)או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נוקספיל( ופוסאקונזול 

rifabutin,  עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח
,לוקח שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד אז

.כליות או כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

, ריפאבוטין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה באמצעי משתמש או נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
 עם שוחח. הורמונליים מניעה אמצעי של לפעולה להפריע עלול ריפאבוטין. הריון למנוע כדי) וזריקות שתלים
.עבורך שיעבדו הריון למניעת אחרות שיטות על שלך הרופא

 על קבועים חומים-כתומים לכתמים לגרום עלולRifabutin . רכות מגע עדשות מרכיב אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך המגע עדשות

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 להפוך עשויים וצואה שתן, זיעה, רוק, דמעות, עור. לוואי לתופעות לגרום עלול ריפאבוטין
 לרופא ספר. התרופה את ליטול כשתסיים ותפסיק נורמלית היא הזו הלוואי תופעת; לחום-כתום

:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך

בחילה

צרַבֶתֶ

גיהוקים

גזַ

ׁשלִׁשּול

בטן כאבי

שונה טעם חוש

פריחה
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שרירים כאב

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

הטיפול הפסקת לאחר יותר או חודשיים עד או הטיפול במהלך חום או בבטן התכווצויות, מדממת או מימית צואה

, העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות, בליעה או נשימה קשיי, כוורות, פריחה
שפעת דמויי תסמינים או ורודה עין, צרידות

בראייה אחרים שינויים או מטושטשת ראייה, כאב, בעיניים אדמומיות

 הזעות, חום, קיצונית עייפות, במשקל מוסברת בלתי ירידה, בחזה כאבים, דם שיעול, רב זמן שנמשך שיעול
.תיאבון ואובדן צמרמורות, לילה

חריגים דימום או חבורות

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועי גלולות משמר כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך
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 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לריפבוטין תגובתך

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®מיקובוטין

Amoxicillin, Omeprazole, Rifabutin(המכיל משולב כמוצרTalicia )

15/07/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד

/a693009.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

