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Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide & Rifinah

INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI

Protejaţi-vă familia şi prietenii de TBC - luaţi toate medicamentele dvs. pentru TBC

Rifinah este o combinaţie de două medicamente
(rifampicină şi isoniazidă) într-o singură tabletă.

Înainte de a lua rifinah

Reţineţi că asistenta specializată în TBC este aici pentru a vă ajuta cu
tratamentul dvs. Contactaţi asistenta TBC dacă nu vă simţiţi bine după
tratament sau dacă există ceva de care nu sunteţi sigur în legătură cu
medicaţia dvs.
Asistenta dvs. de TBC este:

Rifater, ethambutol,
Pirazinamidă şi rifinah

Spuneţi-i medicului despre:
§ 	 Toate celelalte medicamente pe care le luaţi, inclusiv cele
cumpărate fără reţetă de la farmacie
§ Orice alergie precedentă la orice alte medicamente
§ 	 Dacă aţi suferit de orice boală de ficat

Administrarea rifinah
Aceeaşi procedură ca la rifater

Medicul dvs. de la spital este:

Nr. de contact:

Email:

Cu
sau fără tuse Glande umfla
Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Febră!! Transpiraţie

Efecte colaterale
Aceleaşi ca la rifater

Pentru informaţii suplimentare sau copii ale acestui pliant, vă rugăm să
contactaţi 01273 234 770 (Numai in timpul orelor de program).
Pentru a face o donaţie sau a participa ca voluntar în sprijinul TB Alert,
vă rugăm să contactaţi 01273 234 784 (numai în timpul orelor
de program).
Sau vizitaţi situl nostru web la www.tbalert.org
Informaţiile oferite în acest pliant privind testele şi diagnosticarea tuberculozei sunt concepute pentru a oferi
o informare generală despre subiect. Nu sunt concepute ca un înlocuitor pentru cunoştinţele, capacităţile şi
raţiunea asistentei/medicului dvs. sau a altor profesionişti din domeniul sănătăţii. Niciuna dintre informaţiile
cuprinse în acest pliant nu este destinată utilizării pentru decizii privind diagnosticul sau tratamentul. Întrebările
şi preocupările privind diagnosticul şi tratamentul trebuie să fie adresate unui profesionist în domeniul serviciilor
medicale.
Lucrare de dezvoltare originală de North West London TB Network
Romanian_64765 Rifater.indd 1

puternică noaptea Cu sau fără tuse Febră!! Febră!! Febră!!
O societate limitată de garanţie înregistrată în Anglia cu nr. 3606528 Societate de binefacere înregistrată cu nr. 1071886 design: worksong, londra 020 8352 8300

TB Alert este o organizaţie unică de caritate şi de creştere a
conştientizării privind tuberculoza în Regatul Unit şi în întrega lume. Noi
susţinem proiectele din Regatul Unit şi din ţările în curs de dezvoltare
care asigură primirea informaţiilor şi tratamentului corecte de către mai
mulţi pacienţi. Cu sprijinul dvs., putem obţine un impact pozitiv asupra
tuberculozei în lume şi putem salva mai multe vieţi.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! Leta
Cu sau fără tuse Glande umflate
Febră!! Febră!! Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Glande

Cu sau fără tuse Glande umfla
Febră!! Pierdere în greutate inexplicabilă Transpiraţie Febră
Transpiraţie puternică noaptea
Cu sau fără tuse Glande umflate

Cu sau fără tuse Glande umflate Transpiraţie puternică noapt
Febră!! Febră!! Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Glande

Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! Leta
Cu sau fără tuse Glande umflate Transpiraţie puternică noapt
Febră!! Febră!! Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Glande

Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! Leta

Cu sau fără tuse Glande umfla
Febră!!Pierdere în greutate ine
Cu sau fără tuse Glande umflate Cu sau fără tuse Glande Cu
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Reţineţi să păstraţi toate medicamentele în siguranţă şi să nu le lăsaţi la îndemâna copiilor

Rifater este o combinaţie de trei medicamente (rifampicină, isoniazidă
şi pirazinamidă) într-o singură tabletă.

Înainte de a lua rifater
Spuneţi-i medicului despre:

§ Secreţiile corpului (urina, saliva, sperma, secreţia vaginală) vor fi
portocaliu-roşcate. Acest lucru este normal şi nu este un motiv de
îngrijorare; dacă urina este întunecată la culoare înainte de doza
de rifater, anunţaţi medicul sau asistenta. Lentilele de contact
pot fi decolorate.
§ Eficienţa contraceptivelor hormonale (orale, implanturi sau altele)
este redusă. Veţi avea nevoie de metode de contracepţie alternative
sau suplimentare; cereţi sfatul medicului sau al asistentei.

§ Toate celelalte medicamente pe care le luaţi, inclusiv cele
cumpărate fără reţetă de la farmacie
§	Orice alergie precedentă la orice alte medicamente
§ Dacă aţi suferit de orice boală de ficat

Efecte colaterale
Rifater, ca toate celelalte medicamente, poate avea unele
efecte colaterale:
§ Probleme la stomac cum ar fi greţuri (disconfort) vomă sau diaree
§ Simptome de gripă cum sunt frisoanele, febra, ameţeala şi dureri
în oase
§ Gălbenare (îngălbenirea pielii sau a ochilor) Dacă observaţi acest
lucru, întrerupeţi toate medicamentele şi solicitaţi imediat
sfatul medicului
§ Înroşire a pielii şi mâncărime
§ Tulburări menstruale
§ Neuropatie periferică (înţepături şi furnicături în degetele de la
mâini şi picioare)
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Discutaţi cu medical dumneavoastră despre:
§ Toate celelalte medicamente pe care le luati, inclusiv cele
cumparate fara reteta de la farmacie
§ Orice alergie anterioară la orice alte medicamente
§	Dacă aţi suferit de orice boală de ficat

Administrarea pirazinamidei

Administrarea rifater
Rifater este cel mai bine absorbit dacă stomacul este gol. Luaţi rifater cu
o jumătate de oră înainte de masă. Medicul sau asistenta vor discuta cu
dvs. ora cea mai potrivită din zi la care să luaţi rifater.

Înainte de a lua pirazinamidă

Înainte de a lua ethambutol
Spuneţi-I medicului despre:
§ te celelalte medicamente pe care le luaţi, inclusiv cele cumpărate
fără reţetă de la farmacie
§ Orice alergie precedentă la orice alte medicamente
Administrarea ethambutol
Ethambutol poate fi luat înainte sau după ce mâncaţi. Medicul sau
asistenta vor discuta cu dvs. ora adecvată pentru a lua ethambutol.
Efecte colaterale:
Ethambutol poate cauza rar tulburări virale (înceţoşare a vederii/
tulburări la perceperea culorilor roşu/verde).
Medicul sau asistenta va programa un examen oftalmologic simplu
înainte de a începe tratamentul cu ethambutol. Dacă aveţi tulburările
de vedere menţionate mai sus în timp ce luaţi ethambutol, întrerupeţi
tratamentul şi informaţi imediat medicul sau asistenta.

Pirazinamica poate fi luată înainte sau după masă, Medicul sau
asistenta va discuta cu dumneavoastră cea mai potrivită oră la care să
luaţi Pirazinamidă.

Efecte colaterale
Ca toate celelalte medicamente, poate avea unele efecte colaterale:
§ Probleme la stomac cum ar fi greţuri (disconfort) vomă sau diaree
§ Simptome de gripă cum sunt frisoanele, febra, ameţeala şi dureri
în oase
§ Gălbenare (îngălbenirea pielii sau a ochilor) Dacă observaţi
acest lucru, întrerupeţi toate medicamentele şi solicitaţi
imediat sfatul medicului
§ Înroşire a pielii şi mâncărime
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