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Rifampin
uttalas som (rif' am pin)

hur är denna medicin utskriven?

Rifampin används tillsammans med andra läkemedel för att behandla tuberkulos (TB; en allvarlig infektion som påverkar 

lungorna och ibland andra delar av kroppen). Rifampin används också för att behandla vissa personer som har Neisseria 

meningitidis(en typ av bakterier som kan orsaka en allvarlig infektion som kallas hjärnhinneinflammation) infektioner i 

näsan eller halsen. Dessa personer har inte utvecklat symtom på sjukdomen, och denna behandling används för att 

förhindra att de smittar andra människor. Rifampin ska inte användas för att behandla personer som har utvecklat symtom 

på hjärnhinneinflammation. Rifampin är i en klass av läkemedel som kallas antimykobakterier. Det fungerar genom att 

döda bakterierna som orsakar infektion.

Antibiotika som rifampin fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att använda 

antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Rifampin kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det ska tas med ett helt glas vatten på fastande mage, 1 

timme före eller 2 timmar efter en måltid. När rifampin används för att behandla tuberkulos tas det en gång 

dagligen. När rifampin används för att förhindra spridning avNeisseria meningitidisbakterier till andra människor, 

det tas två gånger dagligen i 2 dagar eller en gång dagligen i 4 dagar. Följ anvisningarna på din receptetikett 

noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta rifampin exakt enligt 

anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du inte kan svälja kapslarna. Din apotekspersonal kan förbereda en vätska 

som du kan ta istället.

Om du tar rifampin för att behandla tuberkulos kan din läkare säga till dig att ta rifampin i flera månader 
eller längre. Fortsätt att ta rifampin tills du är klar med receptet även om du mår bättre, och var noga 
med att inte missa doser. Om du slutar ta rifampin för tidigt kan din infektion inte behandlas fullständigt 
och bakterierna kan bli resistenta mot antibiotika. Om du missar doser av rifampin kan du utveckla 
obekväma eller allvarliga symtom när du börjar ta medicinen igen.

användningsområdena för detta läkemedel
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Rifampin används också ibland för att behandla infektioner orsakade av andra typer av bakterier och för att 

förhindra infektion hos personer som har varit i nära kontakt med en person som har vissa allvarliga 

bakterieinfektioner. Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar rifampin,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot rifampin, rifabutin (Mycobutin), rifapentin 
(Priftin), andra läkemedel eller något av innehållsämnena i rifampinkapslar. Fråga din läkare eller apotekspersonal 
om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar någon av följande mediciner: atazanavir (Reyataz), darunavir 
(Prezista), fosamprenavir (Lexiva), praziquantel (Biltricide), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus) 
eller ritonavir (Norvir) och saquinavir (Invirase) tillsammans. Din läkare kommer förmodligen att säga 
åt dig att inte ta rifampin om du tar någon av dessa mediciner. Om du tar rifampin och behöver ta 
praziquantal (Biltricide), bör du vänta minst 4 veckor efter att du slutat ta rifampin innan du börjar ta 
praziquantel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
något av följande: antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); 
antimykotika såsom flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Onmel, Sporanox) och ketokonazol; 
atovaquon (Mepron, i Malarone); barbiturater såsom fenobarbital; betablockerare såsom atenolol 
(Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) och 
propranolol (Inderal, Innopran); kalciumkanalblockerare såsom diltiazem (Cardizem, Cartia, 
Tiazac), nifedipin (Adalat, Procardia) och verapamil (Calan, Verelan); kloramfenikol; klaritromycin 
(Biaxin); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daclatasvir (Daklinza); dapson; diazepam 
(Valium); doxycyklin (Monodox, Oracea, Vibramycin); efavirenz (Sustiva); enalapril (vasetisk); 
fluorokinolonantibiotika såsom ciprofloxacin (Cipro) och moxifloxacin (Avelox); gemfibrozil (Lopid); 
haloperidol (Haldol); hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar eller injektioner); 
hormonersättningsterapi (HRT); indinavir (Crixivan); irinotekan (Camptosar); isoniazid (i Rifater, 
Rifamat); levotyroxin (Levoxyl, Synthroid, Tirosint); losartan (Cozaar); mediciner för oregelbundna 
hjärtslag såsom digoxin (Lanoxin), disopyramid (Norpace), mexiletin, propafenon (Rythmol) och 
kinidin (i Nuedexta); mediciner för anfall såsom fenytoin (Dilantin, Phenytek); metadon (dolofin, 
metados); narkotiska läkemedel mot smärta såsom oxikodon (Oxaydo, Xtampza) och morfin 
(Kadian); ondansetron (Zofran, Zuplez); orala mediciner för diabetes såsom glipizid (Glucotrol), 
glyburid (Diabeta) och rosiglitazon (Avandia); probenecid (Probalan); kinin (Qualquin); simvastatin 
(Flolipid, Zocor), steroider såsom dexametason (Decadron), metylprednisolon (Medrol) och 
prednison; sofosbuvir (Sovaldi); tamoxifen (Soltamox); toremifen (Fareston); trimetoprim och 
sulfametoxazol (Bactrim, Septra); takrolimus (Prograf); teofyllin (Elixophyllin, Theo-24); tricykliska 
antidepressiva medel såsom amitriptylin och nortriptylin (Pamelor); zidovudin (Retrovir, i Trizivir) 
och zolpidem (Ambien). Många andra mediciner kan interagera med rifampin, så se till att berätta 
för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

om du tar antacida, ta rifampin minst 1 timme innan du tar antacida.

tala om för din läkare om du tar eller använder hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, 
implantat och injektioner). Rifampin kan minska effekten av hormonella preventivmedel. Du
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bör använda en annan preventivmetod när du tar denna medicin. Tala med din läkare om 
preventivmedel när du tar rifampin.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft diabetes, porfyri (tillstånd där vissa naturliga 
ämnen byggs upp i kroppen och kan orsaka magsmärtor, förändringar i tankesätt och beteende eller 
andra symtom), något tillstånd som påverkar din binjure ( liten körtel bredvid njuren som producerar 
viktiga naturliga ämnen) eller leversjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar rifampin, kontakta din läkare.

tala om för din läkare om du använder mjuka kontaktlinser. Rifampin kan orsaka permanenta röda fläckar på 
dina kontaktlinser om du bär dem under din behandling med rifampin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Missa inte doser av rifampin. Saknade doser kan öka risken för att du får allvarliga biverkningar. Om du 
missar en dos, ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa 
dos, hoppa över den missade dosen och ring din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en 
missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Rifampin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

tillfällig missfärgning (gul, röd-orange eller brun färg) av din hud, tänder, saliv, urin, avföring, 
svett och tårar)

klåda

spolning

huvudvärk

dåsighet

yrsel

bristande samordning

koncentrationssvårigheter

förvirring

förändringar i beteende

muskelsvaghet

domningar

smärta i armar, händer, fötter eller ben
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halsbränna

magkramper

aptitlöshet

illamående

kräkningar

diarre

gas

smärtsamma eller oregelbundna menstruationer

synförändringar

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart:

vattnig eller blodig avföring, magkramper eller feber under behandling eller i upp till två eller fler månader efter 
avslutad behandling

utslag; nässelfeber; feber; frossa; svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga eller svalg; svårigheter att svälja 
eller andas; andnöd; väsande andning; svullna lymfkörtlar; öm hals; rosa öga; influensaliknande symtom; 
ovanlig blödning eller blåmärken; eller ledsvullnad eller smärta

illamående, kräkningar, aptitlöshet, mörk urin eller gulfärgning av huden eller ögonen

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

Rifampin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
tar denna medicin.

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i
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ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://
goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

illamående

kräkningar

magont

klåda

huvudvärk

förlust av medvetande

gulfärgning av huden eller ögonen

rödbrun missfärgning av huden, saliv, urin, avföring, svett och tårar

ömhet i övre högra delen av magen

svullnad av ögon eller ansikte

snabba eller oregelbundna hjärtslag

anfall

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera ditt svar på rifampin.

Innan du gör något laboratorietest, inklusive drogscreeningstester, berätta för laboratoriepersonalen 
att du tar rifampin. Rifampin kan göra att resultaten av vissa drogscreeningstester blir positiva trots att 
du inte har tagit drogerna.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista 
bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.
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rand namn

Rifadin®

Rimactane®

randnamn på kombinationsprodukter

Rifamate®(innehåller Isoniazid, Rifampin)

Rifater®(innehåller Isoniazid, 
Pyrazinamid, Rifampin)
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