
HASTALAR İÇİN BİLGİLENDİRME

Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide & Rifinah

Rifinah iki ilacın (Rifampicin ve Isoniazid) bir tabletteki bileşimidir. 

Rifinah almadan önce
Doktorunuza aşağıdakileri söyleyin: 
 Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dâhil aldığınız diğer bütün 

ilaçlar 
 Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz  alerji 
 Daha önce yaşadığınız herhangi bir böbrek  rahatsızlığı

Rifinah’ınızı almak
Rifater’i alma prosedürüyle aynı
Yan etkiler
Rifater’le aynı

Ga
ra

nt
ili 

Lim
ite

d ş
irk

er
i   

İn
gil

te
re

’de
 ka

yıt
lı N

o. 
36

06
52

8  
 Ka

yıt
lı Y

ar
dım

 Ku
rru

m
u N

o. 
10

71
88

6  
 ta

sa
rım

:: w
or

ks
on

g,
 lo

nd
on

 02
0 8

35
2 8

30
0

TB Hemşiremizin tedaviniz boyunda size yardımcı olmak ve tavsiyelerde 
bulunmak için hazır olduğunu hatırlayın. Eğer tedaviniz esnasında 
kendinizi kötü hisseder ya da ilaçlarınızla ilgili emin olmadığınız 
herhangi bir durum olursa lütfen TB Hemşirenize danışın. 

TB Hemşireniz:

Hastane Doktorunuz: 

İletişim no: 

Email:

TB Alert İngiltere’nin dünya çapındaki Tüberküloz hakkındaki 
farkındalığını arttıren özgün bir dayanışmadır. İngiltere’de ve 
gelişmekte olan ülkelerde daha fazla hastanın daha doğru bilgilendirme 
ve tedaviyi almasını temin eden projeleri destekliyoruz. Desteğinizle 
Tüberküloz üzerinde dünya çapında pozitif bir etkide bulunabilir ve 
daha fazla hayatı kurtarabiliriz. 
 

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG 
Tel: 01273 234030

Daha fazla bilgi ya da bu broşürün kopyaları için lütfen
01273 234 770  ile (sadece mesai saatlerinde) iletişime geçin.

TB Alert’na bağış yapmak ya da gönüllü olmak için lütfen 
01273 234 784 ile (sadece mesai saatlerinde) iletişime geçin.

Ya da web sitemizi ziyaret edin: www.tbalert.org

Bu broşürde Tüberküloz testleri ve teşhisiyle ilgili verilen bilgilerin konu hakkında genel bilgi vermesi 
amaçlanmıştır. Hemşirenizin/doktorunuzun ya da diğer sağlık uzmanlarının bilgisi, yeteneği ve kararkarı yerine 
kullanılması amaçlanmamıştır.  Bu broşürde içerilen bilgilerin hiçbiri teşhis ya da tedavide karar vermede 
kullanulmaz. Teşhis ya da tedaviyle ilgili sorular ve kaygılar  sağlık uzmanına iletilmelidir.

Kuzey Batı Londra TB Ağı tarafından hazırlanan orijinal geliştirme çalışması

Ailenizi ve arkadaşlarınızı TB’den koruyun – bütün ilaçlarınızı alın.
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ATEŞ!!Unexplained weight loss ATEŞ!! Geceleri çok terleme

Geceleri çok terleme Öksürüklü ya 
Halsizlik!! ATEŞ!! Halsizlik!! Öksürüklü ya 
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ATEŞ!! ATEŞ!! ATEŞ!! Geceleri çok 
ATEŞ!!Unexplained weight loss ATEŞ!! Geceleri çok terleme

 Halsizlik!! ATEŞ!! Halsizlik!! Ök-
sür üklü ya da öksürüksüzTükürük A 
ATEŞ!!Unexplained weight loss ATEŞ!! Geceleri çok terleme
Halsizlik!! ATEŞ!! Halsizlik!! Öksürüklü ya 
TEŞ!!Nedensiz kilo kaybı ATEŞ!! Geceleri çok terleme 
Halsizlik!! ATEŞ!! Halsizlik!! Öksürüklü ya 
Geceleri çok terleme Öksürüklü ya 
Halsizlik!! ATEŞ!! Halsizlik!! Öksürüklü ya 

Turkish 2009
Rifater, Ethambutol,  

Pyrazinamide & Rifinah

Turkish_64765 Rifater.indd   1 04/11/2009   15:17



Rifater üç ilacın (Rifampicin, Isoniazid ve Pyrazinamide) bileşimidir.

Rifater’inizi almadan önce
  Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dâhil aldığınız diğer bütün 

ilaçlar 
 Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz alerji 
 Daha önce yaşadığınız herhangi bir böbrek rahatsızlığı

Rifater’inizi almak 
Rifater en iyi mide boş olduğunda emilir. Rifater’inizi yemek yemeden 
yarım saat önce alın. Doktorunuz ya da hemşireniz Rifater’i almanız için 
en uygun zaman dilimini belirlemek üzere sizinle görüşecektir.

Yan  etkiler 
Rifater’in diğer bütün ilaçlar gibi yan etkileri olabilir: , 

 Bulantı (mide bulantısı) gibi mide rahatsızlıkları, kusma ve ishal 
 Üşüme, ateş, titreme ve kemiklerde ağrı gibi gribe benzeri belirtiler 
 Sarılık (gözlerin ya da derinin sararması). Bunu farkederseniz lütfen 

ilaçlarınızı almayı kesin ve acilen muayene olun. 
 Deri pişikleri ve kaşıntılar 
 Menstrüel bozukluklar  
 Çevresel nöropati (el ya da ayak parmaklarında noktalar ya da 

çizgiler)

 Vücut salgıları (ürin, saliba, semen ve vajina salgıları) turuncu-
kırmızı bir renk alabilir. Bu normaldir ve endişelenmeye gerek 
yoktur; Rifater almadan önce ürininiz koyuysa doktorunuza ya da 
hemşirenize söyleyin. Kontak lensler renksizleşebilir. 

  Hormonal kontraseptiflerin (oral, implantlar ya da diğerleri) etkisi 
azalabilir. Alternatif ya da ek kontrasepsiyon yöntemlerine gerek 
olacaktır; bu konuda doktorunuza ya da hemşirenize danışın.

Ethambutol almadan önce
Doktorunuza aşağıdakileri söyleyin: 
 Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dahil aldığınız diğer  

bütün ilaçlar
 Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz alerji 

Ethambutol’unuzu almak
Ethambutol’u yemek yedikten önce ya da sonra alabilirsiniz. Doktorunuz 
veya hemşireniz sizinle Ethambutol’u almanız için en uygun zaman 
dilimi konusunda görüşecektir. 

Yan etkiler: 
Ethambutol nadiren görsel rahatsızlıklara neden olabilir (bulanık ve 
kırmızı/yeşil renk rahatsızlıkları). Ethambutol almaya başlamadan 
önce doktorunuz ya da hemşireniz size basit bir göz testi yapacaktır. 
Ethambutol’u alırken yukarıdaki görsel rahatsızlıkları yaşarsanız 
lütfen onu kullanmayı kesip hemen doktorunuzu veya hemşirenizi 
bilgilendirin.

Pyrazinamide almadan önce
Doktorunuza aşağıdakileri söyleyin: 

 Eczaneden reçetesiz aldığınız ilaçlar dâhil aldığınız diğer bütün ilaçları 
 Daha önce herhangi bir ilaca karşı gösterdiğiniz alerjiyi
 Daha önce yaşadığınız herhangi bir böbrek rahatsızlığını

Pyrazinamide’nizi almak
Pyrazinamide’yi yemek yedikten önce veya sonra alabilirsiniz. 
Doktorunuz ya da hemşireniz sizinle Ethambutol’u almanız için en 
uygun zaman dilimi konusunda görüşecektir.

Yan etkiler: 
Pyrazinamiden’in diğer bütün ilaçlar gibi yan etkileri olabilir:  

 Bulantı (mide bulantısı) gibi mide rahatsızlıkları, kusma ve  ishal 
 Üşüme, ateş, titreme ve kemiklerde ağrı gibi gribe benzeri belirtiler 
 Sarılık (gözlerin ya da derinin sararması) bunu farkederseniz lütfen 

ilaçlarınızı almayı kesin ve acilen muayene olun.)
 Deri pişikleri ve kaşıntılar
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