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rifampin
(rif' am pin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Rifampin, tüberkülozu (TB; akciğerleri ve bazen vücudun diğer kısımlarını etkileyen ciddi bir enfeksiyon) tedavi 
etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Rifampin, aynı zamanda, bazı hastaları tedavi etmek için kullanılır. 
Neisseria meningitidis(menenjit adı verilen ciddi bir enfeksiyona neden olabilen bir bakteri türü) burunlarında 
veya boğazlarında enfeksiyonlar. Bu kişilerde hastalık belirtileri gelişmemiştir ve bu tedavi, diğer insanlara 
bulaşmasını önlemek için kullanılır. Rifampin, menenjit semptomları geliştiren kişileri tedavi etmek için 
kullanılmamalıdır. Rifampin, antimikobakteriler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan 
bakterileri öldürerek çalışır.

Rifampin 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?

Rifampin ağızdan alınacak bir kapsül olarak gelir. Aç karnına, yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra bir 
bardak dolusu su ile alınmalıdır. Rifampin tüberküloz tedavisinde kullanıldığında günde bir kez alınır. 
Yayılmasını önlemek için rifampin kullanıldığındaNeisseria meningitidisdiğer insanlara bakteri, 2 gün boyunca 
günde iki kez veya 4 gün boyunca günde bir kez alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Rifampini aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri yutamıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bunun yerine eczacınız sizin için 
bir sıvı hazırlayabilir.

Tüberküloz tedavisi için rifampin alıyorsanız, doktorunuz size birkaç ay veya daha uzun süre rifampin almanızı 
söyleyebilir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile reçeteyi bitirene kadar rifampin almaya devam edin ve dozları 
atlamamaya dikkat edin. Rifampin almayı çok erken bırakırsanız enfeksiyonunuz tamamen tedavi 
edilemeyebilir ve bakteriler antibiyotiklere dirençli hale gelebilir. Rifampin dozunu kaçırırsanız, ilacı tekrar 
almaya başladığınızda rahatsız edici veya ciddi semptomlar geliştirebilirsiniz.

bu ilacın kullanım alanları
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Rifampin bazen diğer bakteri türlerinin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek ve bazı ciddi bakteriyel 
enfeksiyonları olan bir kişiyle yakın temas halinde olan kişilerde enfeksiyonu önlemek için de 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?

Rifampin almadan önce,

rifampine, rifabutine (Mycobutin), rifapentine (Priftin), diğer ilaçlara veya rifampin kapsüllerindeki 
bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: atazanavir (Reyataz), darunavir 
(Prezista), fosamprenavir (Lexiva), prazikuantel (Biltricide), sakinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus) veya 
ritonavir (Norvir) ve sakinavir (Invirase) birlikte alınır. Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuz 
muhtemelen rifampin almamanızı söyleyecektir. Rifampin alıyorsanız ve prazikuantal (Biltricide) almanız 
gerekiyorsa, prazikuantel kullanmaya başlamadan önce rifampin almayı bıraktıktan sonra en az 4 hafta 
beklemelisiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); 
flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Onmel, Sporanox) ve ketokonazol gibi mantar önleyiciler; 
atovakuon (Mepron, Malarone'de); fenobarbital gibi barbitüratlar; atenolol (Tenormin), labetalol 
(Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) ve propranolol (Inderal, 
Innopran) gibi beta blokerler; diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipin (Adalat, Procardia) ve 
verapamil (Calan, Verelan) gibi kalsiyum kanal blokerleri; kloramfenikol; klaritromisin (Biaxin); 
siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daklatasvir (Daklinza); dapson; diazepam (Valium); 
doksisiklin (Monodox, Oracea, Vibramycin); efavirenz (Sustiva); enalapril (Vasetik); siprofloksasin 
(Cipro) ve moksifloksasin (Avelox) gibi florokinolon antibiyotikler; gemfibrozil (Lopid); haloperidol 
(Haldol); hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar veya enjeksiyonlar); 
hormon replasman tedavisi (HRT); indinavir (Crixivan); irinotekan (Camptosar); izoniazid (Rifater, 
Rifamate'de); levotiroksin (Levoxyl, Synthroid, Tirosint); losartan (Cozaar); digoksin (Lanoxin), 
disopiramid (Norpace), meksiletin, propafenon (Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) gibi düzensiz 
kalp atışı ilaçları; fenitoin (Dilantin, Phenytek) gibi nöbet ilaçları; metadon (Dolophine, Metadose); 
oksikodon (Oxaydo, Xtampza) ve morfin (Kadian) gibi ağrı için narkotik ilaçlar; ondansetron 
(Zofran, Zuplenz); glipizid (Glucotrol), gliburid (Diabeta) ve rosiglitazon (Avandia) gibi diyabet için 
oral ilaçlar; probenesid (Probalan); kinin (Qualquin); simvastatin (Flolipid, Zocor), deksametazon 
(Decadron), metilprednizolon (Medrol) ve prednizon gibi steroidler; sofosbuvir (Sovaldi); 
tamoksifen (Soltamox); toremifen (Fareston); trimetoprim ve sülfametoksazol (Bactrim, Septra); 
takrolimus(Prograf); teofilin (Elixophyllin, Theo-24); amitriptilin ve nortriptilin (Pamelor) gibi 
trisiklik antidepresanlar; zidovudin (Retrovir, Trizivir'de) ve zolpidem (Ambien). Diğer birçok ilaç 
rifampin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere 
aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

antasitler alıyorsanız, antasitleri almadan en az 1 saat önce rifampin alınız.

Hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar ve enjeksiyonlar) alıyorsanız 
veya kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rifampin, hormonal kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Sen
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Bu ilacı alırken başka bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Rifampin alırken doğum kontrolü 
hakkında doktorunuzla konuşun.

şeker hastalığı, porfiri (belirli doğal maddelerin vücutta biriktiği ve mide ağrısına, düşünce ve davranış değişikliklerine 
veya diğer semptomlara neden olabilen durum), böbreküstü bezinizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız olup 
olmadığını veya daha önce geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söyleyin. önemli doğal maddeler üreten böbreğin 
yanındaki küçük bez) veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rifampin 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Yumuşak kontakt lens kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rifampin ile tedaviniz sırasında bunları 
takarsanız, rifampin kontakt lenslerinizde kalıcı kırmızı lekelere neden olabilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Rifampin dozlarını kaçırmayın. Eksik dozlar, ciddi yan etkiler yaşama riskinizi artırabilir. Bir dozu 
atlarsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve doktorunuzu arayın. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Rifampin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

Cildinizde, dişlerinizde, tükürükte, idrarda, dışkıda, terde ve gözyaşında geçici renk değişikliği (sarı, kırmızımsı-
turuncu veya kahverengi)

kaşıntı

kızarma

baş ağrısı

uyuşukluk

baş dönmesi

Koordinasyon eksikliği

Konsantrasyon zorluğu

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

davranış değişiklikleri

Kas Güçsüzlüğü

uyuşma

kollarda, ellerde, ayaklarda veya bacaklarda ağrı
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göğüste ağrılı yanma hissi

karın krampları

iştah kaybı

mide bulantısı

kusma

ishal

gaz

ağrılı veya düzensiz adet dönemleri

görme değişiklikleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
derhal doktorunuzu arayın:

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

döküntü; kovanlar; ateş; titreme; gözlerin, yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi; yutma veya nefes almada 
zorluk; nefes darlığı; hırıltı; şişmiş lenf düğümleri; boğaz ağrısı; pembe göz; grip benzeri semptomlar; olağandışı 
kanama veya morarma; veya eklem şişmesi veya ağrısı

mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, koyu renkli idrar veya ciltte veya gözlerde sararma

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).

Rifampin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

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. geri alma programları hakkında bilgi almak için eczacınızla konuşun 
veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin.
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Topluluğun. 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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

kaşıntı

baş ağrısı

bilinç kaybı

cilt veya gözlerin sararması

cilt, tükürük, idrar, dışkı, ter ve gözyaşında kırmızımsı kahverengi renk değişikliği

midenin sağ üst kısmında hassasiyet

gözlerin veya yüzün şişmesi

hızlı veya düzensiz kalp atışı

nöbetler

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, rifampine cevabınızı kontrol etmek için 

bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaç tarama testleri de dahil olmak üzere herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce laboratuvar 
personeline rifampin kullandığınızı söyleyin. Rifampin, ilaçları almamış olsanız bile bazı ilaç tarama testlerinin 
pozitif çıkmasına neden olabilir.

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.
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rand isimleri

Rifadin®

rimaktan®

kombinasyon ürünlerinin rand isimleri

rifamat®(Isoniazid, Rifampin içerir)

Rifater®(Isoniazid, 
Pyrazinamide, Rifampin içerir)
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