
a682403.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

ريفامبين
)ريف(باسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

. )الجسممن أخرى أجزاء وأحياناً الرئتين تصيب خطيرة عدوى السل ؛ (السل لعالج أخرى أدوية مع ريفامبين يستخدم

عدوى يسبب أن يمكن البكتيريا من نوع (السحائيةالنيسرية  بهالمصابين األشخاص بعض لعالج أيضاً الريفامبين يستخدم

هذا ويستخدم المرض ، أعراض عليهم تظهر لم األشخاص هؤالء حلقهم. أو أنوفهم في التهابات  )السحاياالتهاب تسمى خطيرة

التهاب أعراض عليهم ظهرت الذين األشخاص لعالج ريفامبين استخدام ينبغي ال لآلخرين. العدوى نقل من لمنعهم العالج

للعدوى.المسببة البكتيريا قتل طريق عن يعمل وهو الجراثيم. مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ريفامبين ينتمي السحايا.

استخدام يزيد أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد نزالت مع ريفامبين مثل الحيوية المضادات تعمل لن

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

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بعد أو بساعة الوجبة قبل فارغة ، معدة على الماء من كامل بكوب تناوله يجب الفم. طريق عن ليأخذها كبسولة ريفامبين يأتي

انتشارلمنع الريفامبين يستخدم عندما يومياً. واحدة مرة تناوله يتم السل ، مرض لعالج ريفامبين استخدام عند ساعتين.

اتبع أيام. 4 لمدة يومياً واحدة مرة أو يومين لمدة يومياً مرتين تناوله يتم آخرين ، ألشخاص البكتيريا السحائيةالنيسرية

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 ريفامبين

من بدال ًلتتناوله سائل تحضير بك الخاص للصيدلي يمكن الكبسوالت. ابتالع تستطيع ال كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

ذلك.

ريفامبين تناول في استمر أكثر. أو أشهر لعدة ريفامبين بتناول طبيبك يخبرك فقد السل ، لعالج ريفامبين تتناول كنت إذا

الريفامبين تناول عن توقفت إذا الجرعات. تفويت عدم على واحرص بتحسن ، شعرت لو حتى الطبية الوصفة من تنتهي حتى

فاتتك إذا الحيوية. للمضادات مقاومة البكتيريا تصبح وقد كامل بشكل العدوى معالجة تتم ال فقد جداً ، مبكر وقت في

أخرى.مرة الدواء تناول في تبدأ عندما خطيرة أو مريحة غير بأعراض تصاب فقد الريفامبين ، من جرعات

الدواءلهذا استخدامات هناك
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لدى العدوى ولمنع البكتيريا من أخرى أنواع تسببها التي االلتهابات لعالج األحيان بعض في أيضاً ريفامبين يستخدم

مخاطر حول طبيبك إلى تحدث معينة. خطيرة بكتيرية بعدوى مصاب بشخص وثيق اتصال على كانوا الذين األشخاص

لحالتك.الدواء هذا استخدام

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ريفامبين ،تناول قبل

أو  )بريفتين(ريفابنتين أو  )ميكوبوتين(ريفابوتين أو ريفامبين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل ريفامبين. كبسوالت مكونات من أي أو أخرى أدوية أي

 ، )ليكسيفا(فوسامبرينافير  ، )بريزيستا(دارونافير  ، )رياتاز(أتازانافير التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

معاً.  )(Inviraseوساكوينافير  )نورفير(ريتونافير أو  ، )أبتيفوس(تيبرانافير  ، )إنفيراز(ساكوينافير  ، )بيلتريسيد(برازيكوانتيل

وتحتاج ريفامبين تتناول كنت إذا األدوية. هذه من أياً تتناول كنت إذا ريفامبين تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من

في تبدأ أن قبل ريفامبين تناول عن التوقف بعد األقل على أسابيع 4 تنتظر أن يجب  ، )بيلتريسيد(البرازيكوانتال تناول إلى

البرازيكوانتيل.تناول

التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

)جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
(أتوفاكون وكيتوكونازول ؛  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل الفطريات مضادات  ؛

 ، )تراندات(البيتالول  ، )تينورمين(أتينولول مثل بيتا حاصرات الفينوباربيتال. مثل الباربيتورات  ؛ )ماالرونفي ميبرون ،

قنوات حاصرات  ؛ )إينوبرانإندرال ، (وبروبرانولول  ، )كورجارد(نادولول  ، )إلإكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول

 ؛ )فيريالنكاالن ، (وفيراباميل  ، )بروكاردياأداالت ، (نيفيديبين  ، )تيازاككارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم مثل الكالسيوم

 ؛ )داكلينزا(داكالتاسفير  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين الكلورامفينيكول.

(إناالبريل  ؛ )سوستيفا(إيفافيرينز  ؛ )فيبراميسينأوراسيا ، مونودوكس ، (دوكسيسيكلين  ؛ )فاليوم(ديازيبام دابسون.
 ؛ )أفيلوكس(وموكسيفلوكساسين  )سيبرو(سيبروفلوكساسين مثل الفلوروكينولون الحيوية المضادات  ؛ )فاسيريتيك

أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع  ؛ )هالدول(هالوبيريدول  ؛ )لوبيد(جمفبروزيل

ريفاتر ، في (أيزونيازيد  ؛ )كامبتوسار(إرينوتيكان  ؛ )كريكسيفان(إندينافير  ؛ )(HRTالبديلة بالهرمونات العالج  ؛ )الحقن

القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )كوزار(لوسارتان  ؛ )تيروسينتسينثرويد ، ليفوكسيل ، (ليفوثيروكسين  ؛ )ريفامات

 ؛ )نيويديكستافي (وكينيدين  ، )ريثمول(بروبافينون ميكسيليتين ،  ، )نوربيس(ديسوبيراميد  ، )النوكسين(الديجوكسين مثل

مثل لأللم المخدرة األدوية  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين مثل للنوبات األدوية

لمرض الفموية األدوية  ؛ )زوبلينززوفران ، (أوندانسيترون  ؛ )كاديان(والمورفين  )إكستامبزاأوكسايدو ، (أوكسيكودون

 ؛ )كوالكوين(كينين  ؛ )بروباالن(البروبينسيد  ؛ )أفانديا(وروزيجليتازون  )ديابيتا(وغليبوريد  )جلوكوترول(غليبيزيد مثل السكري

وبريدنيزون ؛  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ، )ديكادرون(ديكساميثازون مثل منشطات  ، )زوكورفلوليبيد ، (سيمفاستاتين

(وسولفاميثوكسازول تريميثوبريم  ؛ )فاريستون(توريميفيني  ؛ )سولتاموكس(تاموكسيفين  ؛ )سوفالدي(سوفوسبوفير
مثل الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات  ؛ )24ثيو إليكسوفيلين ، (الثيوفيلين  ؛ )بروغراف(تاكروليموس  ؛ )سيبتراباكترم ،

من العديد تتفاعل قد . )أمبيان(وزولبيديم  ، )تريزيفيرفي ريتروفير ، (زيدوفودين  ؛ )باميلور(ونورتريبتيلين أميتريبتيلين

هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا الريفامبين ، مع األخرى األدوية

القائمة.

الحموضة.مضادات تناول من األقل على واحدة ساعة قبل ريفامبين فتناول الحموضة ، مضادات تتناول كنت إذا

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

أنتالهرمونية. الحمل موانع فعالية من الريفامبين يقلل أن يمكن . )والحقن
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تناول أثناء النسل تحديد حول طبيبك إلى تحدث الدواء. هذا تناول أثناء النسل لتحديد أخرى طريقة استخدام يجب

ريفامبين.

في معينة طبيعية مواد فيها تتراكم حالة (البورفيريا السكري ، بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

(الكظرية الغدة على تؤثر حالة أي  ، )أخرىأعراض أو والسلوك ، التفكير في تغيرات أو المعدة ، في ألماً تسبب وقد الجسم
الكبد.أمراض أو  )مهمةطبيعية مواد تنتج الكلية بجوار صغيرة  غدة

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

عدساتك على دائمة حمراء بقع ظهور في ريفامبين يتسبب قد اللينة. الالصقة العدسات ترتدي كنت إذا طبيبك أخبر

بالريفامبين.العالج أثناء ترتديها كنت إذا الالصقة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

خذ جرعة ، فاتتك إذا خطيرة. جانبية ألعراض تعرضك خطر من المفقودة الجرعات تزيد قد الريفامبين. جرعات تفوت ال

ال بطبيبك. واتصل الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الريفامبين يسبب قد

تختفي:

)ودموعكوعرقك وبرازك وبولك ولعابك وأسنانك لجلدك  )بنيأو محمر برتقالي أو أصفر (مؤقت تلون

متشوقمتلهف،

صرف- مائى تدفق

الراسصداع

النعاس

دوخة

التنسيقنقص

التركيزفي صعوبة

ارتباك

السلوكفي التغييرات

العضالتضعف

خدر

الساقينأو القدمين أو اليدين أو الذراعين في ألم
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المعدةمن حرقة

المعدةتقلصات

الشهيةفقدان

غثيان

التقيؤ

إسهال

غاز

منتظمةغير أو مؤلمة حيض فترات

الرؤيةتغيرات

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

الفور:

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

أو البلع في صعوبة الحلق. أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم قشعريرة. حمُى؛ قشعريرة؛ متسرع؛

اعراض تشبه باعراض العين؛ باطن التهاب الحلق؛ إلتهاب الليمفاوية. الغدد تورم أزيز. التنفس؛ في ضيق التنفس.

األلمأو المفاصل تورم أو كدمات. أو عادي غير نزيف االنفلونزا؛

العينينأو الجلد اصفرار أو الداكن والبول الشهية وفقدان والقيء الغثيان

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(.

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الريفامبين يسبب قد

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

فياالستعادة برامج على
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c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
/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 ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

متشوقمتلهف،

الراسصداع

الوعيفقدان

العينينأو الجلد اصفرار

والدموعوالعرق والبراز والبول واللعاب للجلد محمر بني تلون

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في حنان

الوجهأو العين في تورم

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

النوبات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

للريفامبين.

قد ريفامبين. تتناول أنك المختبر موظفي أخبر المخدرات ، فحص اختبارات ذلك في بما معمل ، اختبار أي إجراء قبل

األدوية.تتناول لم لو حتى إيجابية األدوية فحص اختبارات بعض نتائج تكون أن في ريفامبين يتسبب

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

مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن 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
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راندأسماء

®ريفادين

®ريماكتان

المركبةللمنتجات راند أسماء

)ريفامبينأيزونيازيد ، على تحتوي (®ريفامات

أيزونيازيد ، على تحتوي (®ريفاتر

)ريفامبينبيرازيناميد ،

2019/04/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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