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?זו תרופה נרשמה האם היי

 זיהום; שחפת( בשחפת לטיפול אחרות תרופות עם משמשRifampin . להם שיש מהאנשים בחלק לטיפול גם משמש
 חיידקים של סוג(Rifampin  meningitidisNeisseria) הגוף של אחרים בחלקים ולפעמים הריאות על המשפיע חמור

 פיתחו לא אלו אנשים. שלהם בגרון או באף זיהומים) המוח קרום דלקת הנקרא חמור לזיהום לגרום שעלולים
 לטיפול-Rifampin ב להשתמש אין. אחרים אנשים להדביק מהם למנוע כדי משמש זה וטיפול, המחלה של תסמינים
 הנקראות תרופות של בקבוצה הואRifampin . המוח קרום דלקת של תסמינים שפיתחו באנשים

.לזיהום הגורמים החיידקים הריגת ידי על פועל זה. אנטי-מיקובקטריאליות

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

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אחרי שעתיים או לפני אחת שעה, ריקה בטן על מלאה מים כוס עם אותו ליטול יש. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיע
 של התפשטות למניעת משמש ריפמפין כאשר. ביום פעם נלקח הוא, בשחפת לטיפול משמש ריפמפין כאשר. הארוחה

Rifampin meningitidisNeisseriaלמשך ביום פעם או יומיים למשך ביום פעמיים נלקח זה, אחרים לאנשים חיידקים 
 שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. ימים4

 שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק ריפמפין קח. מבין
.שלך הרופא

.זאת במקום לקחת עבורך נוזל להכין יכול שלך הרוקח. הכמוסות את לבלוע יכול אינך אם לרוקח או לרופא ספר

. יותר או חודשים מספר למשך ריפמפין ליטול לך לומר עשוי שלך הרופא, בשחפת לטיפול ריפמפין נוטל אתה אם
 תפסיק אם. מנות לפספס לא והיזהר, יותר טוב מרגיש אתה אם גם המרשם את שתסיים עד ריפמפין ליטול המשך
לאנטיביוטיקה עמידים להיות עשויים והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום ייתכן, מדי מוקדם ריפמפין ליטול

 לקחת מתחיל אתה כאשר חמורים או נוחים לא תסמינים לפתח עלול אתה, ריפמפין של למינונים מתגעגע אתה אם.
.שוב התרופה את

זו בתרופה השימושים
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 שהיו באנשים זיהום ולמניעת חיידקים של אחרים סוגים ידי על הנגרמים בזיהומים לטיפול גם לעתים משמש.
 בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. מסוימים חמורים חיידקיים זיהומים לו שיש אדם עם קרוב במגע

Rifampin למצבך זו בתרופה

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,ריפמפין נטילת לפני

 תרופה כל), פריפטין( ריפאפנטין), מיקובוטין( ריפאבוטין, לריפאמפין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 של רשימה עבור שלך הרוקח או הרופא את שאל. ריפאמפין בכמוסות מהמרכיבים אחד כל או, אחרת

.המרכיבים

הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
,atazanavir )Reyataz(, darunavir )Prezista(, fosamprenavir )Lexiva(, praziquantel )Biltricide(, saquinavir )Invirase(, tipranavir )Aptivus( :

 אם ריפמפין לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. יחד נלקח-)Invirase( saquinavir ו )ritonavir )Norvir או
 להמתין עליך(Biltricide),  פרזיקוונטל ליטול וצריך ריפמפין נוטל אתה אם. הללו מהתרופות אחת כל נוטל אתה

.פרזיקוונטל ליטול שתתחיל לפני ריפמפין נטילת הפסקת לאחר שבועות4  לפחות

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

atovaquone ; וקטוקונאזול) ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול), דיפלוקן( פלוקונאזול כגון פטרייתיים אנטי
,Mepron)ב ;(Malarone-כגון בטא חוסמי; פנוברביטל כגון ברביטורטים XL(, nadolol )Corgard( 

atenolol )Tenormin(, labetalol )Trandate(, metoprolol )Lopressor, Toprolו

;propranolol )Inderal, Innopran(-דילטיאזם כגון סידן תעלות חוסמי 
nifedipine )Adalat, Procardia( ,(Cardizem, Cartia, Tiazac)ו ;verapamil )Calan, Verelan(-כלורמפניקול ;

; דפסוןdaclatasvir )Daklinza( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune);  ציקלוספורין(Biaxin);  קלריתרמיצין
(Vaseretic);  אנלפריל); סוסטיבה(efavirenz ); ויברמיצין, אורסיאה, מונודוקס( דוקסיציקלין); ואליום( דיאזפאם

לופיד(gemfibrozil ); אוולוקס( ומוקסיפלוקסצין) ציפרו( ציפרלקס כגון פלורוקינולון של אנטיביוטיקה

;haloperidol )Haldol( ;(הורמונליים מניעה אמצעי )טיפול); זריקות או טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות 
ב( איזוניאזיד(Camptosar);  אירינוטקאן(HRT); )indinavir )Crixivan;  חלופי הורמונלי

;levothyroxine )Levoxyl, Synthroid, Tirosint(; losartan )Cozaar( ;(Rifater, Rifamate-לא לדופק תרופות 
 תרופות); בנואדקסטה( וקינידין) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), נורפאס( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין כמו סדיר

 כגון לכאב נרקוטיות תרופות); מתאדוז, דולופין( מתדון(Dilantin, Phenytek);  פניטואין כגון להתקפים
 כגון לסוכרת הפה דרך תרופות); זופלנץ, זופרן( אונדנסטרון); קדיאן( ומורפיום) קסטאמפזה, אוקסיידו( אוקסיקודון

(Qualquin);  כינין(Probalan);  פרובנציד(Avandia);  ורוזיגליטזון(Diabeta)  גליבוריד(Glucotrol),  גליפיזיד
כגון סטרואידים(Flolipid, Zocor),  סימבסטטין

dexamethasone )Decadron(, methylprednisolone )Medrol( ופרדניזון ;sofosbuvir )Sovaldi( ;טמוקסיפן 
;(Soltamox)פארסטון( טורמיפן ;( trimethoprimו

;sulfamethoxazole )Bactrim, Septra(; tacrolimus)Prograf( 24- תיאופילין) ;(Elixophyllin, Theoתרופות 
וTrizivir),  ב(zidovudine ,Retrovir ); פמלור( ונורטריפטילין אמיטריפטילין כגון טריציקליות דיכאון נוגדות

.zolpidem )Ambien(-לרופא לספר הקפד לכן, ריפמפין עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות 
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך

.הסותרים נטילת לפני אחת שעה לפחות ריפמפין קח, חומצה סותרי נוטל אתה אם

, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה באמצעי משתמש או נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
אתה. הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית יכולRifampin ). וזריקות שתלים
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 מניעה אמצעי על שלך הרופא עם שוחח. זו תרופה נטילת בזמן הריון למניעת אחרת בשיטה להשתמש צריך
.ריפמפין נטילת בזמן

 מצטברים מסוימים טבעיים חומרים שבו מצב( פורפיריה, בסוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 בלוטת על המשפיע מצב כל), אחרים תסמינים או ובהתנהגות בחשיבה שינויים, בטן לכאבי לגרום ועלולים בגוף

.כבד מחלת או) חשובים טבעיים חומרים שמייצרת הכליה ליד קטנה  בלוטה( שלך הכליה יותרת

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

 עדשות על קבועים אדומים לכתמים לגרום עלול ריפאמפין. רכות מגע עדשות מרכיב אתה אם שלך לרופא ספר
.בריפאמפין הטיפול במהלך אותן מרכיב אתה אם שלך המגע

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 אתה אם. חמורות לוואי תופעות שתחווה הסיכון את להגביר עלולות חסרות מנות. ריפמפין מנות תחמיצו אל
 על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, למנה מתגעגע

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. לרופא והתקשר שהוחמצה המנה

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Rifampin

)והדמעות הזיעה, הצואה, השתן, הרוק, השיניים, העור של) חום או אדמדם כתום, צהוב צבע( זמני צבע שינוי

עקִצּוץ

ׁשטְִיפהָ

ראֹׁש ּכאְבֵ

נּומהָ

סחְרַחֹורתֶ

תיאום חוסר

בריכוז קושי

ּבלִּבּול

בהתנהגות שינויים

שרירים חולשת

תחְּוׁשהָ חֹוסרֶ

ברגליים או ברגליים, בידיים, בזרועות כאב
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צרַבֶתֶ

בבטן התכווצויות

תיאבון אובדן

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

גזַ

סדירה לא או כואבת וסת

בראייה שינויים

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

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

 או בליעה קשיי; הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות; צמְרַמֹורתֶ; חום; כוורות; פריחה
 או דימום; שפעת דמויי תסמינים; ורודה עין; גרון כאב; נפוחות לימפה בלוטות; צפצופים; נשימה קוצר; נשימה

במפרקים כאב או נפיחות או; חריגים חבורות

העיניים או העור של הצהבה או כהה שתן, תיאבון אובדן, הקאות, בחילות

 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 נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Rifampin

?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

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

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

 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
החזרה תוכניות על ללמוד כדי
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c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך הקהילה
http://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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

עקִצּוץ

ראֹׁש ּכאְבֵ

ההכרה אובדן

העיניים או העור של הצהבה

ודמעות זיעה, צואה, שתן, רוק, העור של אדמדם חום צבע שינוי

הקיבה של העליון הימני בחלק רגישות

הפנים או העיניים של נפיחות

סדיר לא או מהיר דופק

התקפים

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לריפמפין תגובתך

. ריפמפין נוטל שאתה המעבדה לצוות ספר, לתרופות סקר בדיקות כולל, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני
.התרופות את נטלת שלא למרות חיוביות להיות מסוימות תרופות סקר בדיקות של לתוצאות לגרום עלול ריפאמפין

 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
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רנד שמות

®ריפאדין

®רימקטן

משולבים מוצרים של רנד שמות

)ריפמפין, איזוניאזיד מכיל(®ריפאמט

 המכיל(®ריפאטר
(Isoniazid, Pyrazinamide, Rifampin

15/04/2019-  לאחרונה מתוקן

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

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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