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ريفابوتين
)tin) byoo 'a rifباسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

 )خطيرةأعراضاً تسبب قد بكتيرية عدوى  ؛ (MACالطيرية المتفطرة معقد مرض انتشار إبطاء أو منع على ريفابوتين يساعد
جرثومة منهاللتخلص أخرى أدوية مع تستخدم أنها كما . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس بعدوى المصابين المرضى في

طريق عن يعمل وهو البكتيريا. مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي ريفابوتين القرحة. تسبب بكتيريا وهي ، المعدة

للعدوى.المسببة البكتيريا قتل

المضادات استخدام يزيد أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد لنزالت ريفابوتين مثل الحيوية المضادات تعمل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر من إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

كنت إذا طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة ريفابوتين تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ كبسولة ريفابوتين يأتي

اتبع الطعام. مع اليوم في مرتين أقل بجرعة ريفابوتين بتناول طبيبك يخبرك فقد الدواء ، تناول عند القيء أو الغثيان من تعاني

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط ريفابوتين

التفاح.عصير مع وتخلطها الكبسولة محتويات تفريغ يمكنك الكبسولة ، ابتالع في صعوبة تواجه كنت إذا

الدواءلهذا استخدامات هناك

كما الجسم. أنحاء جميع في بالفعل انتشر الذي  MACمرض لعالج أخرى أدوية مع األحيان بعض في أيضاً ريفابوتين يستخدم

هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )خطيرةرئوية عدوى السل ؛ (النشط السل لعالج أخرى أدوية مع أحياناً يستخدم

لحالتك.الدواء

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ريفابوتين ،تناول قبل
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في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين أو ريفابوتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، )إكسيفاكسان(ريفاكسيمين  ، )بريفتين(ريفابنتين  ، )ريفاترريفامات ،

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل ريفابوتين. كبسوالت

بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )فيفيند(فوريكونازول أو  )ريسكريبتور(ديالفيردين تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا ريفابوتين تناول

أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مثبطات  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

 ، )بريزكوبيكسفي بريزيستا ، (دارونافير  ، )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم

نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كاليترافي (لوبينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )ليكسيفا(فوسامبرينافير

 ؛ )أونميلسبورانوكس ، (إيتراكونازول  ؛  )Aptivus( tipranavirو  )Invirase( saquinavirو )Pak Viekiraو  )إندينافير

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )نوكسافيل(وبوساكونازول

تتناولها ،التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا ريفابوتين ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية.

الكلى.أو الكبد في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل ريفابوتين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الغرسات ، الحلقات ، الالصقات ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع تستخدم أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث الهرمونية. الحمل موانع عمل في ريفابوتين يتدخل قد الحمل. لمنع  )والحقن

ستناسبك.التي األخرى

على دائمة برتقالية بنية بقع ظهور في ريفابوتين يتسبب قد اللينة. الالصقة العدسات ترتدي كنت إذا طبيبك أخبر

الالصقة.العدسات

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

اللون إلى والبراز والبول والعرق واللعاب والدموع الجلد يتحول قد جانبية. آثاراً ريفابوتين يسبب قد

أخبر الدواء. هذا تناول من االنتهاء عند وسيتوقف طبيعي الجانبي التأثير هذا البرتقالي. البني

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك

غثيان

المعدةمن حرقة

التجشؤ

غاز

إسهال

بطنوجع

التذوقحاسة تغير

متسرع
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عضليألم

على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

العالجعن التوقف بعد أكثر أو شهرين إلى تصل لمدة أو العالج أثناء حمى أو المعدة ، في تقلصات دموي ، أو مائي براز

في وبحة العينين ، أو والشفتين ، واللسان ، والحلق ، الوجه ، في وتورم البلع ، أو التنفس في وصعوبة النحل ، وخاليا جلدي ، طفح

األنفلونزاأعراض تشبه أعراض أو الوردية ، والعين الصوت ،

الرؤيةفي أخرى تغيرات أو الرؤية وضوح عدم أو األلم أو العين احمرار

الشديد ، والتعب المبرر ، غير الوزن وفقدان الصدر ، وألم الدموي ، والسعال طويلة ، لفترة يستمر الذي السعال

الشهية.وفقدان والقشعريرة ، الليلي ، والتعرق والحمى ،

عاديغير نزيف أو كدمات

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

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

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

a693009.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/3

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlusالدواء معلومات ريفابوتين:مساء1:44ً 14 ، /22/4

استجابتك من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لريفابوتين.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®ميكوبوتين

( Taliciaريفابوتينأوميبرازول ، أموكسيسيلين ، على يحتوي تركيبي كمنتج )

2020/07/15- مراجعة آخر
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