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Rifampin
pronunțat ca (rif' am pin)

de ce este prescris acest medicament?

Rifampinul este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata tuberculoza (TB; o infecție gravă care afectează 

plămânii și uneori și alte părți ale corpului). Rifampinul este, de asemenea, utilizat pentru a trata unele persoane care 

au Neisseria meningitidis(un tip de bacterie care poate provoca o infecție gravă numită meningită) infecții în nas sau 

gât. Acești oameni nu au dezvoltat simptome ale bolii, iar acest tratament este folosit pentru a preveni infectarea 

altor persoane. Rifampicina nu trebuie utilizată pentru a trata persoanele care au dezvoltat simptome de meningită. 

Rifampinul face parte dintr-o clasă de medicamente numite antimicobacteriene. Funcționează prin uciderea 

bacteriilor care provoacă infecția.

Antibioticele precum rifampicina nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Utilizarea antibioticelor atunci când 

acestea nu sunt necesare crește riscul de a obține o infecție mai târziu care rezistă tratamentului cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Rifampinul vine sub formă de capsulă de luat pe cale orală. Trebuie luat cu un pahar plin de apă pe stomacul gol, cu 1 oră înainte 

sau 2 ore după masă. Când rifampicina este utilizată pentru a trata tuberculoza, se administrează o dată pe zi. Când rifampicina 

este utilizată pentru a preveni răspândireaNeisseria meningitidisbacteriilor altor persoane, se administrează de două ori pe zi timp 

de 2 zile sau o dată pe zi timp de 4 zile. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați rifampin exact așa cum este recomandat. 

Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu puteți înghiți capsulele. În schimb, farmacistul vă poate pregăti un 

lichid pe care să îl luați.

Dacă luați rifampicină pentru a trata tuberculoza, medicul dumneavoastră vă poate spune să luați rifampicină timp de 

câteva luni sau mai mult. Continuați să luați rifampin până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine și aveți 

grijă să nu pierdeți dozele. Dacă încetați să luați rifampină prea devreme, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie 

complet tratată și bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice. Dacă omiteți doze de rifampină, puteți dezvolta simptome 

incomode sau grave când începeți să luați din nou medicamentul.

există utilizări pentru acest medicament
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Rifampicina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata infecțiile cauzate de alte tipuri de bacterii și pentru a preveni 

infecția la persoanele care au fost în contact strâns cu o persoană care are anumite infecții bacteriene grave. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua rifampină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la rifampină, rifabutină (Mycobutin), rifapentină (Priftin), 

orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din capsulele de rifampină. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: atazanavir (Reyataz), darunavir 
(Prezista), fosamprenavir (Lexiva), praziquantel (Biltricide), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus) sau ritonavir (Norvir) 
și saquinavir (Invirase) luate împreună. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați rifampicină dacă luați 
oricare dintre aceste medicamente. Dacă luați rifampină și trebuie să luați praziquantal (Biltricide), trebuie să așteptați 
cel puțin 4 săptămâni după ce încetați să luați rifampină înainte de a începe să luați praziquantel.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai 
sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); antifungice cum ar fi fluconazol (Diflucan), itraconazol 
(Onmel, Sporanox) și ketoconazol; atovaquone (Mepron, în Malarone); barbiturice, cum ar fi fenobarbital; 
beta-blocante cum ar fi atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol 
(Corgard) și propranolol (Inderal, Innopran); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi diltiazem (Cardizem, 
Cartia, Tiazac), nifedipină (Adalat, Procardia) și verapamil (Calan, Verelan); cloramfenicol; claritromicină 
(Biaxin); ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daclatasvir (Daklinza); dapsone; diazepam (Valium); 
doxiciclina (Monodox, Oracea, Vibramycin); efavirenz (Sustiva); enalapril (vaseretic); antibiotice 
fluorochinolone, cum ar fi ciprofloxacina (Cipro) și moxifloxacina (Avelox); gemfibrozil (Lopid); haloperidol 
(Haldol); contraceptive hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele sau injecții); terapia de substituție 
hormonală (HRT); indinavir (Crixivan); irinotecan (Camptosar); izoniazidă (în Rifater, Rifamat); levotiroxină 
(Levoxyl, Synthroid, Tirosint); losartan (Cozaar); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi 
digoxină (Lanoxin), disopiramida (Norpace), mexiletina, propafenona (Rythmol) și chinidina (în Nuedexta); 
medicamente pentru convulsii, cum ar fi fenitoina (Dilantin, Phenytek); metadonă (dolofină, metadoză); 
medicamente narcotice pentru durere, cum ar fi oxicodona (Oxaydo, Xtampza) și morfina (Kadian); 
ondansetron (Zofran, Zuplenz); medicamente orale pentru diabet, cum ar fi glipizida (Glucotrol), gliburida 
(Diabeta) și rosiglitazona (Avandia); probenecid (Probalan); chinină (Qualquin); simvastatină (Flolipid, Zocor), 
steroizi cum ar fi dexametazonă (Decadron), metilprednisolon (Medrol) și prednison; sofosbuvir (Sovaldi); 
tamoxifen (Soltamox); toremifen (Fareston); trimetoprim și sulfametoxazol (Bactrim, Septra); tacrolimus 
(Prograf); teofilina (Elixophyllin, Theo-24); antidepresive triciclice cum ar fi amitriptilina si nortriptilina 
(Pamelor); zidovudină (Retrovir, în Trizivir) și zolpidem (Ambien). Multe alte medicamente pot interacționa 
cu rifampicina, așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe 
care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

dacă luați antiacide, luați rifampicină cu cel puțin 1 oră înainte de a lua antiacide.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați sau utilizați contraceptive hormonale (pilule contraceptive, plasturi, 
inele, implanturi și injecții). Rifampicina poate reduce eficacitatea contraceptivelor hormonale. Tu
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ar trebui să utilizați o altă metodă de control al nașterii în timp ce luați acest medicament. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

controlul nașterii în timp ce luați rifampicină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet, porfirie (afecțiune în care anumite 
substanțe naturale se acumulează în organism și pot provoca dureri de stomac, modificări ale gândirii și 
comportamentului sau alte simptome), orice afecțiune care vă afectează glanda suprarenală ( glanda mica de langa 
rinichi care produce substante naturale importante) sau boala hepatica.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați rifampicină, sunați la medicul dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă purtați lentile de contact moi. Rifampinul poate cauza pete roșii permanente 
pe lentilele de contact dacă le purtați în timpul tratamentului cu rifampină.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Nu ratați dozele de rifampină. Dozele lipsă pot crește riscul de a avea reacții adverse grave. Dacă omiteți 
o doză, luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru 
următoarea doză, sări peste doza omisă și sunați-vă medicul. Nu luați o doză dublă pentru a compensa 
doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Rifampicina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

decolorarea temporară (culoare galbenă, portocalie-roșiatică sau maro) a pielii, dinților, salivei, urinei, scaunului, 
transpirației și lacrimilor)

mâncărime

înroșirea

durere de cap

somnolenţă

ameţeală

lipsa de coordonare

dificultate de concentrare

confuzie

schimbări de comportament

slabiciune musculara

amorţeală

durere în brațe, mâini, picioare sau picioare
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arsuri la stomac

crampe stomacale

pierderea poftei de mâncare

greaţă

vărsături

diaree

gaz

perioade menstruale dureroase sau neregulate

se modifică vederea

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

scaune apoase sau sângeroase, crampe stomacale sau febră în timpul tratamentului sau până la două sau mai multe luni după 

întreruperea tratamentului

eczemă; urticarie; febră; frisoane; umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii sau gâtului; dificultate la înghițire sau la respirație; 

dificultăți de respirație; respirație șuierătoare; Noduli limfatici umflați; Durere de gât; ochi roz; simptome asemănătoare gripei; 

sângerare sau vânătăi neobișnuite; sau umflarea sau durerea articulațiilor

greață, vărsături, pierderea poftei de mâncare, urină închisă la culoare sau îngălbenirea pielii sau a ochilor

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

Rifampicina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

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

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare în
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comunitatea ta. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

greaţă

vărsături

dureri de stomac

mâncărime

durere de cap

pierderea conștienței

îngălbenirea pielii sau a ochilor

decolorarea maro-roșcată a pielii, a salivei, a urinei, a fecalelor, a transpirației și a lacrimilor

sensibilitate în partea dreaptă sus a stomacului

umflarea ochilor sau a feței

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

convulsii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul dumneavoastră la rifampină.

Înainte de a face orice test de laborator, inclusiv teste de screening pentru medicamente, spuneți personalului de laborator că 

luați rifampicină. Rifampinul poate determina ca rezultatele anumitor teste de depistare a medicamentelor să fie pozitive, chiar 

dacă nu ați luat medicamentele.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.
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nume rand

Rifadin®

Rimactane®

rand nume de produse combinate

Rifamat®(conținând izoniazidă, rifampină)

Rifater®(conțin izoniazidă, 
pirazinamidă, rifampină)
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