Greek 2009
Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide & Rifinah

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Προστατεύστε την οικογένεια και τους φίλους σας από τη Φυματίωση
– παίρνετε τα ανιφυματικά σας φάρμακα

Το Rifinah είναι ένας συνδυασμός δύο φαρμάκων
(ριφαμπισίνης και ισονιαζίδης) σε ένα χάπι.

Θυμηθείτε, η Νοσοκόμα της Φυματίωσης βρίσκεται εδώ
για να σας βοηθήσει και να σας συμβουλέψει. Παρακαλώ
επικοινωνήστε με την Νοσοκόμα σας της Φυματίωσης εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας
ή εάν έχετε απορίες για τη φαρμακευτική σας αγωγή.
Η Νοσοκόμα σας της Φυματίωσης είναι :

Rifater, Εθαμβουτόλη,
Πυραζιναμίδη και Rifinah

Πριν πάρετε το Rifinah

Λήψη του Rifinah

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και με το Rifater

Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Ίδιες με το Rifater

Ο νοσοκομειακός σας ιατρός είναι :

Αριθμός επικοινωνίας :

Email :

Ο οργανισμός TB Alert είναι ένας μοναδικός φιλανθρωπικός
οργανισμός ευαισθητοποίησης του κοινού για τη Φυματίωση
στο Ην. Βασίλειο, στηρίζοντας τα Εθνικά Συστήματα Υγείας με
την παροχή πληροφοριών σε ασθενείς. Υποστηρίζουμε έργα σε
αναπτυσσόμενες χώρες βεβαιώνοντας ότι όλο και περισσότεροι
ασθενείς λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Με τη δική σας
υποστήριξη μπορούμε νε πετύχουμε παγκόσμια θετική άποψη για
τη Φυματίωση και να σώσουμε περισσότερες ζωές.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030
Για περισσότερες πληροφορίες ή για αντίγραφα αυτού του
φυλλαδίου, επικοινωνήστε στο 001273 234 770 (ώρες γραφείου).
Για δωρεές ή εθελοντική βοήθεια στον οργανισμό TB Alert
παρακαλώ επικοινωνήστε στο 001273 234 784 (ώρες γραφείου).
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tbalert.org
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φυλλάδιο αναφορικά με τις εξετάσεις και τα
συμπτώματα της Φυματίωσης έχουν ως σκοπό να δώσουν γενικές πληροφορίες για το θέμα
αυτό. Δεν έχουν ως σκοπό να αντικαταστήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και την κρίση της
νοσοκόμας και του ιατρού σας ή άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγείας. Καμία από τις
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο δεν έχει ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί για
διάγνωση ή θεραπεία. Ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία θα
πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματία ιατρό.
Το αρχικό σχέδιο ανάπτυξης έγινε από το Δίκτυο του οργανισμού TB Alert στο Βορειοδυτικού
Λονδίνου.
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Μία ανώνυμη εταιρεία με αριθμό εγγύησης No. 3606528 καταγεγραμένη στην Αγγλία έδωσε χορηγεία με αριθμό No. 1071886 , σχέδιο: worksong, Λονδίνο 020 8352 8300

Ενημερώστε τον ιατρό σας για:
 Όλα τα φάρμακα που παίρνετε συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που αγοράζετε χωρίς ιατρική συνταγή από
το φαρμακείο σας
 Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο
φάρμακο
 Εάν υποφέρατε ποτέ από κάποια ασθένεια
του ήπατος

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Πυρετός!! Πυρετός!!

Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!!

Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις

Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή χωρίς βήξιμο Πυρετός!! Πυρ

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος

Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι Αδένες Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτεριν

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυ

Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος

Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!

Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές ε

Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτεριν
Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!!

Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις

Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή χωρίς βήξιμο Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετό

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός

Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι Αδένες Πυρετός!! Ακατάσχετε
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Το Rifater είναι συνδυασμός τριών φαρμάκων (Ριφαμπικίνης,
Ισονιαζίδης και Πυραζιναμίδης) σε ένα χάπι.

Πριν πάρετε το Rifater

Ενημερώστε τον ιατρό σας για:
 Όλα τα φάρμακα που παίρνετε συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που αγοράζετε χωρίς ιατρική συνταγή από
το φαρμακείο σας
 Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο
φάρμακο
 Εάν υποφέρατε ποτέ από κάποια ασθένεια του ήπατος

Λήψη του Rifater

Το Rifater απορροφάται καλύτερα όταν το στομάχι είναι
άδειο. Παίρνετε το Rifater μισή ώρα πριν το φαγητό σας. Ο
ιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας την πιο κατάλληλη ώρα
για εσάς να πάρετε το Rifater.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Το Rifater όπως και όλα τα φάρμακα, μπορεί να έχουν
ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες:
 Στομαχικές διαταραχές όπως ναυτία (αίσθημα
αδιαθεσίας), εμετό και διάρροια
 Συμπτώματα γρίπης όπως κρυάδες, πυρετό, ζάλη και
πόνο στα οστά
 Ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος ή των οφθαλμών). Εάν
παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, παρακαλείσθε να διακόψετε όλα
σας τα φάρμακα και να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια
 Δερματικά εξανθήματα και κνησμό
 Προβλήματα εμμήνου ρήσεως
 Περιφερική νευροπάθεια (τσιμπήματα στα δάχτυλα του
χεριού ή του ποδιού)
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 Οι σωματικές εκκρίσεις (ούρα, σίελος, σπέρμα, κολπικά
υγρά) θα είναι χρώματος πορτοκαλί-κόκκινο. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δε θα πρέπει να σας ανησυχήσει. Εάν
όμως τα ούρα σας είναι σκουρόχρωμα πριν να λάβετε
το Rifater ενημερώστε τον ιατρό σας. Οι φακοί επαφής
μπορεί επίσης να αποχρωματιστούν.
 Η αποτελεσματικότητα των ορμονικών αντισυλληπτικών
(δια του στόματος, εμφυτευμένα ή άλλα) μειώνεται. Θα
χρειαστείτε εναλλακτικές ή επιπρόσθετες μεθόδους
αντισύλληψης. Ζητήστε τη συμβουλή του ιατρού σας.

Πριν πάρετε Πυραζιναμίδη

Ενημερώστε τον ιατρό σας για:
 Όλα τα φάρμακα που παίρνετε συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που αγοράζετε χωρίς ιατρική συνταγή από το
φαρμακείο σας
 Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο
φάρμακο
 Εάν υποφέρατε ποτέ από κάποια ασθένεια του ήπατος

Λαμβάνοντας Πυραζιναμίδη
Πριν πάρετε την Εθαμβουτόλη

Ενημερώστε τον ιατρό σας για:
 Όλα τα φάρμακα που παίρνετε συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που αγοράζετε χωρίς ιατρική συνταγή από το
φαρμακείο σας
 Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο
φάρμακο

Λήψη της Εθαμβουτόλης

Η Εθαμβουτόλη μπορεί να ληφθεί πριν ή μετά το γεύμα
σας. Θα συζητήσετε με τον ιατρό σας την πιο κατάλληλη
ώρα για εσάς να λαμβάνετε την Εθαμβουτόλη.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες:

Η Εθαμβουτόλη σπάνια μπορεί να προκαλέσει οφθαλμικές
διαταραχές (θολή όραση και χρωματικές διαταραχές στο
κόκκινο/πράσινο).
Ο ιατρός σας θα κανονίσει για εσάς μια απλή οφθαλμική
εξέταση προτού να ξεκινήσετε τη λήψη Εθαμβουτόλης. Εάν
αναπτύξετε τις παραπάνω οφθαλμικές διαταραχές καθώς
παίρνετε Εθαμβουτόλη, παρακαλείστε να το διακόψετε και
να ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας.

Η Πυραζιναμίδη μπορεί να ληφθεί πριν ή μετά το γεύμα
σας. Θα συζητήσετε με τον ιατρό σας την πιο κατάλληλη
ώρα για εσάς να λαμβάνετε την Πυραζιναμίδη.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Η Πυραζιναμίδη όπως και όλα τα φάρμακα, μπορεί να
έχουν ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες:
 Στομαχικές διαταραχές όπως ναυτία (αίσθημα
αδιαθεσίας), εμετό και διάρροια
 Συμπτώματα γρίπης όπως κρυάδες, πυρετός, ζάλη και
πόνος στα οστά
 Ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος ή των οφθαλμών). Εάν
παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, παρακαλείσθε να διακόψετε
όλα σας τα φάρμακα και να ζητήσετε άμεση ιατρική
βοήθεια
 Δερματικά εξανθήματα και κνησμό
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