
اطالعات مخصوص بیماران

ریفاتر، اتامبوتول، پیرازینامید و 
ریفینا 

(Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide & Rifinah)

ریفینا
ریفینا ترکیبی از دو دارو )ریفامپیسین و ایزونیازید( است که به صورت 

یک قرص عرضه می شود.

از مصرف ریفینا  قبل 
موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

در حال حاضر مصرف می کنید شامل  داروهایی که      تمامی 
�هر دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک 

خریداری کنید

داروها الرژی به دیگر    هر نوع 
یا خیر. اید  تا کنون بیماری کبد داشته  آیا     اینکه 

مصرف رفینا
به همان شیوه مصرف ریفاتر

عوارض جانبی
مشابه عوارض ریفاتر
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اینجاست  )TB Nurse( در  به یاد داشته باشید که پرستار سل 

تا در طول دوره درمان به شما کمک کرده و مشاوره دهد. لطفا اگر 

حین دوره درمان احساس ناخوشی دارید و یا در مورد چیزی مربوط به 

داروهایتان اطمینان کامل ندارید با پرستار سل خود تماس بگیرید.

نام پرستار سل شما:

نام پزشک بیمارستان شما:

شماره تماس:

ایمیل:

TB Alert یک موسسه خیریه منحصر به فرد است که سطح آگاهی 
در مورد سل در بریتانیا را باال می برد و با ارائه اطالعات به بیماران از عملکرد 

در حال توسعه  پروژه های درمانی در کشورهای  از  NHS حمایت می کند. ما 
حمایت می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه  بیماران درمان مناسب را 

دریافت می کنند. با حمایت شما می توانیم تاثیری مثبت و فراگیر در کل جهان 
بر سل داشته باشیم و جان افراد بیشتری را نجات دهیم.

 

جهت کسب اطالعات بیشتر یا دریافت نسخه هایی از این بروشور لطفا با
اداری( تماس بگیرید. 770 234 01273 )فقط ساعات 

 TB Alert جهت اهدای کمکهای مالی و داوطلبانه جهت یاری رساندن به
اداری( تماس بگیرید. لطفا با 784 234 01273 )فقط ساعات 

 یا به وب سایت ما به آدرسwww.tbalert.org مراجعه نمایید.

اطالعاتی که در این بروشور در مورد درمان سل ارائه شده به قصد ایجاد جایگزینی برای دانش، تخصص، مهارت 
و تشخیص پزشک/پرستار سل شما یا دیگر متخصصین سالمت تهیه نشده است. توجه داشته باشید که 
اطالعات این بروشور با هدف کمک به تصمیم گیری در مورد تشخیص یا درمان سل ارائه نمی شوند. سواالت و 

دغدغه های خود در مورد درمانتان را می بایست با یک متخصص سالمت مطرح کنید.

اصل کار تهیه بروشور توسط شبکه سل شمال غرب لندن

از اعضای خانواده و دوستانتان در مقابل سل محافظت کنید– همه داروهای سل خود را مصرف 

کنید.

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,

Brighton BN1 3XG
تلفن: 234030 01273
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ریفاتر ترکیبی از سه دارو )ریفامپیسین، ایزونیازید و پیرازینامید( است که به 
صورت یک قرص عرضه می شود.

قبل از مصرف ریفاتر
موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

در حال حاضر مصرف می کنید شامل  داروهایی که      تمامی 
�هر دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک 

خریداری کنید

داروها آلرژی به دیگر    هر نوع 
یا خیر اید  تا کنون بیماری کبد داشته  آیا     اینکه 

مصرف ریفاتر
ریفاتر در معده خالی به بیشترین حد ممکن در بدن جذب می شود. 

ریفاتر را نیم ساعت قبل از صرف غذا مصرف کنید. پزشک یا پرستارتان 
در مورد بهترین وقت استفاده از ریفاتر در روز با شما صحبت خواهد کرد. 

عوارض جانبی
�ریفاتر، همانند همه داروهای دیگر، ممکن است عوارض جانبی 

داشته باشد:

)احساس نامطبوع(،      ناراحتی معده مانند حالت تهوع 
استفراغ و اسهال

در  آنفلوآنزا مانند احساس سردی    عالئمی مشابه عالئم بیماری 
بدن، تب، گیجی و درد استخوان ها

با چنین حالتی مواجه  )زرد شدن پوست و چشم ها(، اگر     یرقان 
شدید لطفا مصرف هر نوع دارویی را متوقف کنید و فورا موضوع 

را به پزشک اطالع دهید.

   جوش های پوستی و خارش
)پریودی(   اختالالت قاعدگی 

تارهای دستگاه اعصاب جانبی  به      آسیب 
پا( و  در انگشتان دست  درد سوزن  ) احساس 

آلت تناسلی زن( به رنگ  بزاق، منی، مایعات  )ادرار،  ترشحات بدن   
نارنجی متمایل به قرمز. این مساله طبیعی است و جای نگرانی 

وجود ندارد؛ اگر قبل از مصرف دوز ریفتارتان، ادرارتان به رنگ تیره بود 
مساله را با پزشک یا پرستارتان مطرح کنید. همچنین لنزهای 

تماسی تان ممکن است بی رنگ شوند

بارداری داروهای هورمونی ضد   کارایی 
یابد. یا کاشته شده و غیره( کاهش می  ایمپلنت  )خوراکی،   

اگر برای مقاصد ضد بارداری به روش های جایگزین یا داروهای دیگری   
نیاز دارید، از پزشک یا پرستارتان مشورت بگیرید

قبل از مصرف اتامبوتول
موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

در حال حاضر مصرف می کنید شامل هر  داروهایی که   تمامی 
دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک خریداری کنید

داروها آلرژی به دیگر   هر نوع 

مصرف اتامبوتول
قبل و بعد از صرف غذا می توانید از اتامبوتول استفاده کنید. پزشک یا پرستارتان 

در مورد بهترین زمان مصرف اتامبوتول با شما صحبت خواهد کرد.

عوارض جانبی:
اتامبوتول به ندرت ممکن است باعث اختالالت بینایی )دید ناواضح 
و اختالل در تشخیص رنگهای قرمز/سبز( شود. قبل از آغاز مصرف 

اتامبوتول، پزشک یا پرستارتان ترتیب انجام یک تست چشم پزشکی 
ساده را فراهم می اورند. اگر به هنگام مصرف اتامبوتول اختالالت 

بینایی مذکور در شما پدیدار شد، لطفا از ادامه مصرف آن خودداری کرده 
و فورا پزشک یا پرستارتان را در جریان موضوع قرار دهید.

قبل از مصرف پیرازینامید
موارد زیر را با پزشکتان مطرح کنید:

در حال حاضر مصرف می کنید شامل  داروهایی که      تمامی 
�هر دارویی که در داروخانه محله تان بدون نسخه پزشک 

خریداری کنید

داروها آلرژی به دیگر    هر نوع 
یا خیر اید  تا کنون بیماری کبد داشته  آیا     اینکه 

مصرف پیرازینامید
�قبل و بعد از صرف غذا می توانید از پیرازینامید استفاده کنید. 

�پزشک یا پرستارتان در مورد بهترین زمان مصرف اتامبوتول با 

شما صحبت خواهد کرد.

عوارض جانبی
�پیرازینامید، همانند همه داروهای دیگر، ممکن است عوارض 

جانبی داشته باشد:

)احساس نامطبوع(،      ناراحتی معده مانند حالت تهوع 
استفراغ و اسهال

آنفلوآنزا مانند احساس      عالئمی مشابه عالئم بیماری 
سردی در بدن، تب، گیجی و درد استخوان ها

با چنین حالتی  )زرد شدن پوست و چشم ها(، اگر      یرقان 
�مواجه شدید لطفا مصرف هر نوع دارویی را متوقف کنید 

و فورا موضوع را به پزشک اطالع دهید.

   جوش های پوستی و خارش

کنید نگهداری  کودکان  دسترس  از  دور  و  امن  محلی  در  را  داروها  تمامی  باشید  داشته  یاد  .به 
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