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Rifampin
binibigkas bilang (rif' am pin)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Rifampin ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang tuberculosis (TB; isang malubhang impeksiyon na nakakaapekto sa 

mga baga at kung minsan sa ibang bahagi ng katawan). Ginagamit din ang rifampin para gamutin ang ilang tao na mayroon Neisseria meningitidis(

isang uri ng bacteria na maaaring magdulot ng malubhang impeksiyon na tinatawag na meningitis) mga impeksiyon sa kanilang mga ilong o 

lalamunan. Ang mga taong ito ay hindi nagkaroon ng mga sintomas ng sakit, at ang paggamot na ito ay ginagamit upang maiwasan ang mga ito 

na makahawa sa ibang tao. Ang rifampin ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang mga taong nagkaroon ng mga sintomas ng meningitis. Ang 

Rifampin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antimycobacterial. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa bacteria na 

nagdudulot ng impeksiyon.

Ang mga antibiotic tulad ng rifampin ay hindi gagana para sa mga sipon, trangkaso, o iba pang mga impeksyon sa viral. Ang paggamit ng mga antibiotic kapag hindi 

kinakailangan ang mga ito ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng impeksyon sa ibang pagkakataon na lumalaban sa paggamot sa antibiotic.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Rifampin ay dumarating bilang isang kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Dapat itong inumin na may isang buong baso ng tubig sa walang 

laman na tiyan, 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain. Kapag ang rifampin ay ginagamit upang gamutin ang tuberculosis, ito ay iniinom isang beses araw-

araw. Kapag ginamit ang rifampin para maiwasan ang pagkalat ngNeisseria meningitidisbacteria sa ibang tao, ito ay iniinom dalawang beses araw-araw sa 

loob ng 2 araw o isang beses araw-araw sa loob ng 4 na araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o 

parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng rifampin nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas 

marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi mo malunok ang mga kapsula. Ang iyong parmasyutiko ay maaaring maghanda ng isang likido 

na iyong inumin sa halip.

Kung umiinom ka ng rifampin para gamutin ang tuberculosis, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng rifampin nang ilang buwan o mas 

matagal pa. Ipagpatuloy ang pag-inom ng rifampin hanggang matapos mo ang reseta kahit na bumuti ang pakiramdam mo, at mag-ingat na huwag 

makaligtaan ang mga dosis. Kung huminto ka sa pag-inom ng rifampin sa lalong madaling panahon, ang iyong impeksiyon ay maaaring hindi ganap na 

magamot at ang bakterya ay maaaring maging lumalaban sa mga antibiotic. Kung napalampas mo ang mga dosis ng rifampin, maaari kang magkaroon ng 

hindi komportable o malubhang sintomas kapag nagsimula kang uminom muli ng gamot.

may mga gamit para sa gamot na ito

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682403.html 1/6

TITLE - RIFAMPICIN / RIFADIN RIMACTANE MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-rifampicin-rifadin-rimactane-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682403.html


4/14/22, 2:09 PM Rifampin: MedlinePlus Drug Information

Ang rifampin ay ginagamit din minsan upang gamutin ang mga impeksiyon na dulot ng iba pang mga uri ng bakterya at upang maiwasan ang 

impeksiyon sa mga taong malapit nang makipag-ugnayan sa isang tao na may ilang partikular na malubhang impeksyong bacterial. Makipag-

usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng rifampin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa rifampin, rifabutin (Mycobutin), rifapentine (Priftin), anumang 

iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa rifampin capsules. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang 

listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista), 

fosamprenavir (Lexiva), praziquantel (Biltricide), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus), o ritonavir (Norvir) at saquinavir (Invirase) 

pinagsama-sama. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng rifampin kung umiinom ka ng alinman sa mga 

gamot na ito. Kung umiinom ka ng rifampin at kailangan mong uminom ng praziquantal (Biltricide), dapat kang maghintay ng hindi 

bababa sa 4 na linggo pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng rifampin bago ka magsimulang uminom ng praziquantel.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing 
banggitin ang alinman sa mga sumusunod: anticoagulants ('mga pampapayat ng dugo') tulad ng warfarin 
(Coumadin, Jantoven); antifungal tulad ng fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), at 
ketoconazole; atovaquone (Mepron, sa Malarone); barbiturates tulad ng phenobarbital; beta blockers tulad 
ng atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard), at 
propranolol (Inderal, Innopran); calcium channel blockers tulad ng diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), 
nifedipine (Adalat, Procardia), at verapamil (Calan, Verelan); chloramphenicol; clarithromycin (Biaxin); 
cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daclatasvir (Daklinza); dapsone; diazepam (Valium); 
doxycycline (Monodox, Oracea, Vibramycin); efavirenz (Sustiva); enalapril (Vaseretic); fluoroquinolone 
antibiotics tulad ng ciprofloxacin (Cipro) at moxifloxacin (Avelox); gemfibrozil (Lopid); haloperidol (Haldol); 
hormonal contraceptive (birth control pill, patches, rings, o injections); hormone replacement therapy (HRT); 
indinavir (Crixivan); irinotecan (Camptosar); isoniazid (sa Rifater, Rifamate); levothyroxine (Levoxyl, 
Synthroid, Tirosint); losartan (Cozaar); mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso tulad ng digoxin 
(Lanoxin), disopyramide (Norpace), mexiletine, propafenone (Rythmol), at quinidine (sa Nuedexta); mga 
gamot para sa mga seizure tulad ng phenytoin (Dilantin, Phenytek); methadone (Dolophine, Methadose); 
narcotic na gamot para sa pananakit tulad ng oxycodone (Oxaydo, Xtampza) at morphine (Kadian); 
ondansetron (Zofran, Zuplenz); mga gamot sa bibig para sa diabetes tulad ng glipizide (Glucotrol), glyburide 
(Diabeta), at rosiglitazone (Avandia); probenecid (Probalan); quinine (Qualquin); simvastatin (Flolipid, Zocor), 
mga steroid tulad ng dexamethasone (Decadron), methylprednisolone (Medrol), at prednisone; sofosbuvir 
(Sovaldi); tamoxifen (Soltamox); toremifene (Fareston); trimethoprim at sulfamethoxazole (Bactrim, Septra); 
tacrolimus(Program); theophylline (Elixophyllin, Theo-24); tricyclic antidepressants tulad ng amitriptyline at 
nortriptyline (Pamelor); zidovudine (Retrovir, sa Trizivir), at zolpidem (Ambien). Maraming iba pang mga 
gamot ang maaaring makipag-ugnayan sa rifampin, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol 
sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

kung umiinom ka ng antacids, uminom ng rifampin ng hindi bababa sa 1 oras bago mo inumin ang antacids.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o gumagamit ng mga hormonal contraceptive (birth control pills, 
patch, ring, implants, at injection). Maaaring bawasan ng Rifampin ang bisa ng hormonal contraceptive. Ikaw
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dapat gumamit ng ibang paraan ng birth control habang umiinom ng gamot na ito. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 
birth control habang umiinom ng rifampin.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes, porphyria (kondisyon kung saan naipon ang ilang 
natural na substance sa katawan at maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagbabago sa pag-iisip at pag-uugali, o iba 
pang sintomas), anumang kondisyon na nakakaapekto sa iyong adrenal gland ( maliit na glandula sa tabi ng bato na 
gumagawa ng mahahalagang likas na sangkap) o sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng rifampin, tawagan ang iyong doktor.

sabihin sa iyong doktor kung nagsusuot ka ng malambot na contact lens. Ang Rifampin ay maaaring magdulot ng permanenteng pulang mantsa sa 

iyong contact lens kung isusuot mo ang mga ito sa panahon ng iyong paggamot sa rifampin.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Huwag palampasin ang mga dosis ng rifampin. Ang mga nawawalang dosis ay maaaring tumaas ang panganib na makaranas ka ng malubhang 

epekto. Kung napalampas mo ang isang dosis, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang 

oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at tawagan ang iyong doktor. Huwag kumuha ng dobleng dosis para 

makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Rifampin ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pansamantalang pagkawalan ng kulay (dilaw, mamula-mula-kahel, o kayumanggi ang kulay) ng iyong balat, ngipin, 
laway, ihi, dumi, pawis, at luha)

nangangati

namumula

sakit ng ulo

antok

pagkahilo

kakulangan ng koordinasyon

hirap magconcentrate

pagkalito

pagbabago sa pag-uugali

kahinaan ng kalamnan

pamamanhid

sakit sa mga braso, kamay, paa, o binti
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heartburn

pananakit ng tiyan

walang gana kumain

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

gas

masakit o hindi regular na regla

pagbabago ng paningin

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, 

tawagan kaagad ang iyong doktor:

matubig o madugong dumi, pananakit ng tiyan, o lagnat habang ginagamot o hanggang dalawa o higit pang buwan 
pagkatapos ihinto ang paggamot

pantal; pantal; lagnat; panginginig; pamamaga ng mga mata, mukha, labi, dila, o lalamunan; kahirapan sa paglunok o paghinga; kinakapos na 

paghinga; paghinga; namamagang mga lymph node; namamagang lalamunan; kulay rosas na mata; mga sintomas tulad ng trangkaso; hindi 

pangkaraniwang pagdurugo o pasa; o pamamaga ng kasukasuan o pananakit

pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, maitim na ihi, o paninilaw ng balat o mata

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ang Rifampin ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

iniinom mo ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang 

tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang 

itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan 

sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa
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iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tyan

nangangati

sakit ng ulo

pagkawala ng malay

paninilaw ng balat o mata

mapula-pula kayumangging pagkawalan ng kulay ng balat, laway, ihi, dumi, pawis, at luha

lambot sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

pamamaga ng mata o mukha

mabilis o hindi regular na tibok ng puso

mga seizure

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang iyong tugon sa rifampin.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, kabilang ang mga pagsusuri sa pagsusuri sa droga, sabihin sa mga tauhan ng 

laboratoryo na umiinom ka ng rifampin. Maaaring maging positibo ang Rifampin sa mga resulta ng ilang partikular na pagsusuri sa pagsusuri sa 

gamot kahit na hindi mo pa iniinom ang mga gamot.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa 

muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.
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mga pangalan ng rand

Rifadin®

Rimactane®

mga pangalan ng rand ng mga kumbinasyong produkto

Rifamate®(naglalaman ng Isoniazid, Rifampin)

Rifater®(naglalaman ng Isoniazid, 
Pyrazinamide, Rifampin)

Huling Binago - 04/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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