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rifabutin
(rif' a byoo tin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Rifabutin, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu olan hastalarda Mycobacterium avium kompleksi 
hastalığının (MAC; ciddi semptomlara neden olabilen bir bakteriyel enfeksiyon) yayılmasını önlemeye veya 
yavaşlatmaya yardımcı olur. ortadan kaldırmak için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.H. pilori, ülsere neden 
olan bir bakteri. Rifabutin, antimikobakteriler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan 
bakterileri öldürerek çalışır.

Rifabutin gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. Gerekmediğinde 

antibiyotik kullanmak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Rifabutin ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Rifabutin genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. 

İlacınızı alırken mide bulantınız veya kusmanız varsa, doktorunuz size yemekle birlikte günde iki kez daha düşük 

dozda rifabutin almanızı söyleyebilir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 

kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Rifabutin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 

önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülü yutmakta zorluk çekiyorsanız, kapsülün içindekileri boşaltabilir ve elma püresi ile 
karıştırabilirsiniz.

bu ilacın kullanım alanları

Rifabutin ayrıca, vücuda yayılmış olan MAC hastalığını tedavi etmek için bazen diğer ilaçlarla birlikte 
kullanılır. Ayrıca bazen aktif tüberkülozu (TB; ciddi bir akciğer enfeksiyonu) tedavi etmek için diğer 
ilaçlarla birlikte kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Rifabutin almadan önce,
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rifabutin, rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'de, Rifater), rifapentin (Priftin), rifaximin (Xifaxan), 
diğer ilaçlar veya rifabutin kapsüllerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza 
ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

delavirdin (Rescriptor) veya vorikonazol (Vfend) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya 
daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size rifabutin almamanızı söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin 
takviyelerini doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); flukonazol (Diflucan); Atazanavir (Evotaz'da Reyataz), 
darunavir (Prezcobix'te Prezista), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), lopinavir 
(Kaletra'da), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Technivie) gibi HIV proteaz 
inhibitörleri , Viekira Pak), sakinavir (Invirase) ve tipranavir (Aptivus); itrakonazol (Sporanox, 
Onmel); ve posakonazol (Noxafil). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da rifabutin ile etkileşime girebilir, bu 
nedenle aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa veya varsa doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rifabutin 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Hamileliği önlemek için hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar ve 
enjeksiyonlar) alıyorsanız veya kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rifabutin, hormonal kontraseptiflerin etkisini 
engelleyebilir. Sizin için işe yarayacak diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Yumuşak kontakt lens kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rifabutin kontakt lenslerinizde kalıcı kahverengi-turuncu 
lekelere neden olabilir.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Rifabutin yan etkilere neden olabilir. Deri, gözyaşı, tükürük, ter, idrar ve dışkı 
kahverengi-turuncu olabilir; bu yan etki normaldir ve bu ilacı almayı bitirdiğinizde 
duracaktır. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza 
söyleyin:

mide bulantısı

göğüste ağrılı yanma hissi

geğirme

gaz

ishal

karın ağrısı

değişmiş tat duyusu

döküntü
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kas ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, 
hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

tedavi sırasında veya tedaviyi bıraktıktan sonra iki veya daha fazla aya kadar sulu veya kanlı dışkı, mide 
krampları veya ateş

döküntü, kurdeşen, nefes almada veya yutmada zorluk, yüz, boğaz, dil, dudaklar veya gözlerde şişme, 
ses kısıklığı, pembe göz veya grip benzeri semptomlar

göz kızarıklığı, ağrı, bulanık görme veya diğer görme değişiklikleri

uzun süren öksürük, kanlı öksürük, göğüs ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, aşırı yorgunluk, 
ateş, gece terlemeleri, titreme ve iştahsızlık.

olağandışı morarma veya kanama

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, rifabutine cevabınızı kontrol etmek için 

bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

mikobutin®

Talicia (Amoksisilin, Omeprazol, Rifabutin içeren bir kombinasyon ürünü olarak)
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