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Рифампин
произнася се като (rif' am pin)

защо е предписано това лекарство?

Рифампин се използва с други лекарства за лечение на туберкулоза (ТБ; сериозна инфекция, която засяга белите 

дробове и понякога други части на тялото). Рифампин се използва и за лечение на някои хора, които имат Neisseria 

meningitidis(вид бактерии, които могат да причинят сериозна инфекция, наречена менингит) инфекции в носа или 

гърлото им. Тези хора не са развили симптоми на заболяването и това лечение се използва, за да се предотврати 

заразяването им от други хора. Рифампин не трябва да се използва за лечение на хора, които са развили симптоми 

на менингит. Рифампин е в клас лекарства, наречени антимикобактериални средства. Действа, като убива 

бактериите, които причиняват инфекция.

Антибиотиците като рифампицин няма да работят при настинка, грип или други вирусни инфекции. Използването на антибиотици, когато те не 

са необходими, увеличава риска от получаване на инфекция по-късно, която се противопоставя на антибиотичното лечение.

как трябва да се използва това лекарство?

Рифампин се предлага като капсула за прием през устата. Трябва да се приема с пълна чаша вода на празен стомах, 1 час преди или 2 часа 

след хранене. Когато рифампицин се използва за лечение на туберкулоза, той се приема веднъж дневно. Когато рифампицин се използва 

за предотвратяване на разпространението наNeisseria meningitidisбактерии на други хора, се приема два пъти дневно в продължение на 2 

дни или веднъж дневно в продължение на 4 дни. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте рифампицин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от 

него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако не можете да поглъщате капсулите. Вашият фармацевт може да приготви течност, която да 

вземете вместо това.

Ако приемате рифампицин за лечение на туберкулоза, Вашият лекар може да Ви каже да приемате рифампицин в продължение 

на няколко месеца или повече. Продължете да приемате рифампицин, докато не приключите с рецептата, дори ако се 

почувствате по-добре, и внимавайте да не пропуснете дози. Ако спрете приема на рифампицин твърде рано, инфекцията ви 

може да не бъде напълно лекувана и бактериите да станат резистентни към антибиотици. Ако пропуснете дози рифампин, може 

да развиете неприятни или сериозни симптоми, когато започнете да приемате лекарството отново.

други употреби на това лекарство
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Рифампин също понякога се използва за лечение на инфекции, причинени от други видове бактерии и за предотвратяване 

на инфекция при хора, които са били в близък контакт с лице, което има определени сериозни бактериални инфекции. 

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете рифампицин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към рифампин, рифабутин (микобутин), рифапентин 
(прифтин), други лекарства или някоя от съставките на рифампин капсули. Попитайте Вашия лекар или фармацевт 
за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства: атазанавир (Reyataz), дарунавир (Prezista), 
фозампренавир (Lexiva), празиквантел (Biltricide), саквинавир (Invirase), типранавир (Aptivus) или ритонавир 
(Norvir) и саквинавир (Invirase), взети заедно. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате рифампицин, 
ако приемате някое от тези лекарства. Ако приемате рифампицин и трябва да приемате празиквантал (Biltricide), 
трябва да изчакате поне 4 седмици след като спрете да приемате рифампин, преди да започнете да приемате 
празиквантел.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, 
Jantoven); противогъбични средства като флуконазол (Diflucan), итраконазол (Onmel, Sporanox) и 
кетоконазол; атовакуон (Mepron, в Malarone); барбитурати като фенобарбитал; бета блокери като атенолол 
(Tenormin), лабеталол (Trandate), метопролол (Lopressor, Toprol XL), надолол (Corgard) и пропранолол 
(Inderal, Innopran); блокери на калциевите канали като дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac), нифедипин 
(Adalat, Procardia) и верапамил (Calan, Verelan); хлорамфеникол; кларитромицин (Biaxin); циклоспорин 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); даклатасвир (Даклинза); дапсон; диазепам (валиум); доксициклин (Monodox, 
Oracea, Vibramycin); ефавиренц (Sustiva); еналаприл (Вазеретик); флуорохинолонови антибиотици като 
ципрофлоксацин (Cipro) и моксифлоксацин (Avelox); гемфиброзил (Lopid); халоперидол (Haldol); 
хормонални контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени или инжекции); 
хормонална заместителна терапия (ХЗТ); индинавир (Crixivan); иринотекан (Camptosar); изониазид (в 
Rifater, Rifamate); левотироксин (Levoxyl, Synthroid, Tirosint); лосартан (Cozaar); лекарства за неравномерен 
сърдечен ритъм като дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и 
хинидин (в Nuedexta); лекарства за гърчове като фенитоин (Dilantin, Phenytek); метадон (Долофин, 
Метадоза); наркотични лекарства за болка като оксикодон (Oxaydo, Xtampza) и морфин (Kadian); 
ондансетрон (Zofran, Zuplenz); перорални лекарства за диабет като глипизид (Glucotrol), глибурид (Diabeta) 
и розиглитазон (Avandia); пробенецид (Probalan); хинин (Qualquin); симвастатин (Flolipid, Zocor), стероиди 
като дексаметазон (Decadron), метилпреднизолон (Medrol) и преднизон; софосбувир (Sovaldi); тамоксифен 
(Soltamox); торемифен (Fareston); триметоприм и сулфаметоксазол (Bactrim, Septra); такролимус (Prograf); 
теофилин (Elixophyllin, Theo-24); трициклични антидепресанти като амитриптилин и нортриптилин 
(Pamelor); зидовудин (Retrovir, в Trizivir) и золпидем (Ambien). Много други лекарства могат да 
взаимодействат с рифампицин, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, 
които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

ако приемате антиациди, вземете рифампицин поне 1 час преди да приемете антиацидите.

уведомете Вашия лекар, ако приемате или използвате хормонални контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, 

пръстени, импланти и инжекции). Рифампин може да намали ефективността на хормоналните контрацептиви. Вие
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трябва да използвате друг метод за контрол на раждаемостта, докато приемате това лекарство. Говорете с Вашия лекар относно контрола на 

раждаемостта, докато приемате рифампицин.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет, порфирия (състояние, при което определени естествени 

вещества се натрупват в тялото и могат да причинят болки в стомаха, промени в мисленето и поведението или други 

симптоми), всяко състояние, което засяга надбъбречната Ви жлеза ( малка жлеза до бъбрека, която произвежда важни 

природни вещества) или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате рифампицин, обадете се на Вашия лекар.

уведомете Вашия лекар, ако носите меки контактни лещи. Рифампин може да причини трайни червени петна по 
контактните ви лещи, ако ги носите по време на лечението с рифампин.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Не пропускайте дози рифампицин. Пропускането на дози може да увеличи риска от сериозни нежелани реакции. Ако 

пропуснете доза, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата 

доза, пропуснете пропуснатата доза и се обадете на Вашия лекар. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Рифампин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

временно обезцветяване (жълт, червеникаво-оранжев или кафяв цвят) на кожата, зъбите, слюнката, урината, 

изпражненията, потта и сълзите)

сърбеж

зачервяване

главоболие

сънливост

световъртеж

липса на координация

затруднено концентриране

объркване

промени в поведението

мускулна слабост

изтръпване

болка в ръцете, ръцете, краката или краката
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киселини в стомаха

стомашни болки

загуба на апетит

гадене

повръщане

диария

газ

болезнени или нередовни менструации

промени в зрението

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, 
незабавно се обадете на Вашия лекар:

воднисти или кървави изпражнения, стомашни спазми или треска по време на лечението или до два или повече месеца 

след спиране на лечението

обрив; копривна треска; треска; студени тръпки; подуване на очите, лицето, устните, езика или гърлото; затруднено преглъщане 

или дишане; недостиг на въздух; хрипове; подути лимфни възли; възпалено гърло; розово око; грипоподобни симптоми; 

необичайно кървене или синини; или подуване или болка в ставите

гадене, повръщане, загуба на апетит, тъмна урина или пожълтяване на кожата или очите

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

Рифампин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. 

Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други 

хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият 

начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с 

местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане в
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вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

гадене

повръщане

стомашни болки

сърбеж

главоболие

загуба на съзнание

пожълтяване на кожата или очите

червеникаво кафяво оцветяване на кожата, слюнката, урината, изпражненията, потта и сълзите

чувствителност в горната дясна част на стомаха

подуване на очите или лицето

бърз или неравномерен сърдечен ритъм

припадъци

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери отговора Ви към рифампицин.

Преди да си направите какъвто и да е лабораторен тест, включително скрининг за наркотици, кажете на персонала на лабораторията, че 

приемате рифампицин. Рифампин може да доведе до положителни резултати от някои скринингови тестове за наркотици, въпреки че не 

сте приемали лекарствата.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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рандови имена

Рифадин®

Римактан®

ранни имена на комбинирани продукти

Рифамат®(съдържащ изониазид, рифампин)

Рифатер®(съдържащ изониазид, 
пиразинамид, рифампин)
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