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Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide & Rifinah

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Chroń swoją rodzinę i znajomych przed gruźlicą – bierz regularnie wszystkie przepisane
leki przeciwgruźlicze

Rifinah stanowi kombinację dwóch leków (Rifampicin i Isoniazid) w
jednej tabletce.

Zanim zastosujesz Rifinah

Pamiętaj pielęgniarka poradni przeciwgruźliczej chce ci pomóc i
służyć radą w trakcie całego cyklu leczenia. Jeśli kuracja spowoduje złe
samopoczucie lub będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
przyjmowanych leków, skontaktuj się z twoją pielęgniarką w
przychodni przeciwgruźliczej.

Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide i Rifinah

Twoja pielęgniarka poradni przeciwgruźliczej:

Poinformuj swojego lekarza o:
 Wszystkich innych lekarstwach, jakie bierzesz, w tym o lekach
bez recepty
 O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości
 Czy kiedykolwiek chorowałeś na wątrobę

Stosowanie leku Rifinah

Twój lekarz w szpitalu:

Nr telefonu:

Silne pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!! Z
kaszlem lub bez kaszlu Powiększone kaszlem lub bez kaszlu
Gorączka!! Gorączka!! Gorączka!! Silne pocenie się w nocy

E mail:

Takie samo postępowanie jak z Rifater

Takie same jak Rifater

TB Alert jest organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel
rozwijanie świadomości o zagrożeniu gruźlicą w Zjednoczonym
Królestwie i wspieranie publicznej służby zdrowia szeroką informacją
dla pacjentów. Wspieramy projekty w krajach rozwijających się
skierowane na prawidłowe leczenie wszystkich dotkniętych tą chorobą.
Twoje wsparcie pomoże nam osiągnąć lepszy skutek w walce z gruźlicą
i umożliwi uratowanie więcej istnień ludzkich.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030
Aby uzyskać więcej informacji lub dodatkowe egzemplarze ulotki
prosimy o kontakt: 01273 234 770 (w godzinach urzędowania)
Darowizny lub pomoc wolontariuszy TB Alert, prosimy o kontakt
01273 234 784 (w godzinach urzędowania)
Zapraszamy na stronę www.tbalert.org
Celem informacji podanych w niniejszej ulotce, dotyczących leczenia gruźlicy, nie jest zastąpienie wiedzy, kompetencji,
umiejętności i opinii pielęgniarki/lekarza poradni przeciwgruźliczej lub innych pracowników służby zdrowia. Żadne
informacje w niej podane nie są przeznaczone do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia.
Pytania i wątpliwości dotyczące twojego leczenia należy kierować do pracownika służby zdrowia.
Oryginalne opracowanie North West London TB Network

Gorączka!! Spadek masy ciała Gorąc
Gorączka!! Silne pocenie w Gorączka!! Silne pocenie w Gorączka!! Silne pocenie w Gorączka!! Silne pocenie w
Gorączka!! Silne pocenie w
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Działania niepożądane

Silne pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!! Z
kaszlem lub bez kaszlu Powiększone kaszlem lub bez kaszlu

Z kaszlem lub bez kaszlu Powi

Gorączka!! Gorączka!! Gorączka!! Powiększone węzły chłonn
Spadek wagi ciała Gorączka!! Spadek wagi ciała Gorączka!!
Gorączka!! Silne pocenie w

Silne pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!! Z
kaszlem lub bez kaszlu Powiększone kaszlem lub bez kaszlu

Gorączka!! Spadek masy ciała Gorąc
Silne pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!! Z
kaszlem lub bez kaszlu Powiększone kaszlem lub bez kaszlu
Gorączka!! Gorączka!! Gorączka!! Silne pocenie się w nocy

ZSilnekaszlem
lub bez kaszlu Powi
pocenie się w nocy Kaszel lub brak kaszlu Gorączka!!
kaszlem lub bez kaszlu Powiększone kaszlem lub bez kaszlu
Gorączka!! Gorączka!! Gorączka!! Silne pocenie się w nocy

Gorączka!! Spadek masy ciała Gorąc
Gorączka!! Silne pocenie w Gorączka!! Silne pocenie w Gorączka!! Silne pocenie w Gorączka!! Silne pocenie w
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Przechowuj leki zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla dzieci

Rifater jest kombinacją trzech leków (Rifampicin, Isoniazid i
Pyrazinamide) w jednej tabletce.

Zanim zastosujesz Rifater
Poinformuj swojego lekarza o:

 Wydaliny (mocz, ślina, sperma, płyny pochwowe) będą zabarwione
na pomarańczowo-czerwono. Jest to normalne i nie jest powodem
do niepokoju. Jeśli twój mocz jest ciemny przed przyjęciem
leku Rifater, poinformuj o tym lekarza lub pielęgniarkę. Szkła
kontaktowa mogą również ulec przebarwieniu.
 Skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(doustnych, implantów i in.) jest zmniejszona; skonsultuj się z
pielęgniarką lub lekarzem.

 Wszystkich innych lekarstwach, jakie bierzesz, w tym o lekach
bez recepty
 O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości
 Czy kiedykolwiek chorowałeś na wątrobę

Stosowanie leku Rifater

Działania niepożądane

Stosowanie leku Ethambutol
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 Wszystkich innych lekarstwach, jakie bierzesz, w tym o lekach
bez recepty
 O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości
 Czy kiedykolwiek chorowałeś na wątrobę

Pyrazinamide można brać przed lub po jedzeniu. Lekarz lub pielęgniarka
omówi z tobą, jaka jest najlepsza pora brania tego leku.
Zanim zastosujesz Ethambutol
Poinformuj swojego lekarza o:
 Wszystkich innych lekach, jakie bierzesz, w tym o lekach
bez recepty
 O wszelkich objawach alergii na leki w przeszłości

 Zaburzenia żołądkowe, jak np. mdłości, wymioty lub rozwolnienie
 Objawy jak przy grypie, czyli dreszcze, gorączka, zawroty głowy lub
bóle kostne
 Żółtaczka (żółknienie skóry lub oczu) Jeśli zauważysz te objawy,
wstrzymaj się z przyjmowaniem wszelkich leków i natychmiast
skonsultuj się z lekarzem
 Wysypka lub swędzenie
 Zaburzenia cyklu menstrualnego
 Neuropatia obwodowa (mrowienie palców rąk lub stóp)

Poinformuj swojego lekarza o:

Zanim zastosujesz Pyrazinamide

Rifater najlepiej wchłania się na czczo. Zażywaj Rifater pół godziny
przed jedzeniem.
Lekarz lub pielęgniarka omówi z tobą, jaka jest najlepsza pora brania
tego leku.

Rifater, podobnie jak inne leki, może wywołać działania niepożądane:

Zanim zastosujesz Pyrazinamide

Ethambutol można brać przed lub po jedzeniu. Lekarz lub pielęgniarka
omówi z tobą, jaka jest najlepsza pora brania tego leku.

Działania niepożądane:
Ethambutol w rzadkich przypadkach może wywołać zaburzenia
wzrokowe (niewyraźne widzenie i zaburzenia w widzeniu koloru
czerwonego i zielonego). Lekarz lub pielęgniarka zlecą przeprowadzenie
prostego badania wzroku przed podjęciem kuracji lekiem Ethambutol.
W razie powyższych objawów wzrokowych podczas przyjmowania
Ethambutolu, należy go odstawić i natychmiast skontaktować się z
lekarzem lub pielęgniarką.

Działania niepożądane
Pyrazinamide, podobnie jak inne leki, może wywołać
działania niepożądane:
 Zaburzenia żołądkowe, jak np. mdłości, wymioty lub rozwolnienie
 Objawy jak przy grypie, czyli dreszcze, gorączka, zawroty głowy lub
bóle kostne
 Żółtaczka (żółknienie skóry lub oczu) Jeśli zauważysz te objawy,
wstrzymaj się z przyjmowaniem wszelkich leków i natychmiast
skonsultuj się z lekarzem
 Wysypka lub swędzenie
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