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Rifater, Ethambutol, 
Pyrazinamide và Rifinah

Rifinah là một sự kết hợp của hai loại thuốc (Rifampicin và Isoniazid) 
thành một viên thuốc.

Trước khi uống Rifinah
Cho bác sĩ của quý vị biết về:
	 Tất cả các loại thuốc khác quý vị đang dùng gồm cả bất kỳ loại 

thuốc nào quý vị tự ý mua tại một nhà thuốc cộng đồng
	Bất kỳ sự dị ứng nào trước đây với bất kỳ loại thuốc khác nào
	Nếu quý vị đã từng mắc bất kỳ bệnh gan nào

Uống Rifinah
Cùng thủ tục như Rifater

Các phản ứng phụ
Giống như Rifater
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Hãy nhớ Y Tá BL có mặt ở đây để giúp đỡ và tư vấn cho quý vị.

Y Tá BL của Quý Vị là:

Bác Sĩ Bệnh Viện của Quý Vị là:

Số liên hệ:

Thư điện tử:

TB Alert là một hội từ thiện duy nhất, nâng cao nhận thức về BL ở Vương Quốc 
Anh và hỗ trợ công tác của Sở Y Tế Quốc Gia bằng cách cung cấp thông tin cho 
các bệnh nhân. Chúng tôi hỗ trợ các dự án tại các quốc gia đang phát triển để 
đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân nhận được biện pháp điều trị phù hợp. Với sự hỗ 
trợ của quý vị chúng tôi có thể tạo ra một tác động tích cực, toàn cầu về BL và 
cứu được nhiều mạng sống hơn.
 

Để biết thêm thông tin hoặc bản sao của tờ rơi này, vui lòng liên hệ 0845 456 
0995 (chỉ trong giờ hành chính).

Để tài trợ hoặc tình nguyện giúp đỡ TB Alert, vui lòng liên hệ 0845 223 5293 
(chỉ trong giờ hành chính).

Hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.tbalert.org
Thông tin được cung cấp trong tờ rơi này về điều trị Bệnh Lao không nhằm mục đích thay thế kiến thức, chuyên 
môn, kỹ năng và đánh giá của y tá/bác sĩ BL của quý vị hoặc các nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe khác trong 
việc chăm sóc bệnh nhân. Không có thông tin nào trong tờ rơi này nhằm mục đích để được sử dụng nhằm quyết 
định chẩn đoán hoặc điều trị. Các thắc mắc và quan tâm đến chẩn đoán và điều trị phải do một nhà chuyên môn 
chăm sóc sức khỏe đưa ra.

Công tác phát triển ban đầu bởi Mạng Lưới BL Tây Bắc Luân Đôn

Hãy bảo vệ gia đình và bạn bè khỏi BL - uống đầy đủ thuốc trị BL

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
ĐT: 01273 234030
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Sốt!!Giảm cân không rõ nguyên nhân
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Có hoặc không ho Các tuyến bị sưng Có hoặc không ho Các

Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm
Sốt!! Giảm cân không rõ nguyên do Sốt!!Giảm cân không rõ

Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm
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Rifater là sự kết hợp của ba loại thuốc (Rifampicin, Isoniazid và 
Pyrazinamide) thành một viên thuốc.

Trước khi uống Rifater
Cho bác sĩ của quý vị biết về:
	Tất cả các loại thuốc khác quý vị đang dùng gồm cả bất kỳ loại 

thuốc nào quý vị tự ý mua tại một nhà thuốc cộng đồng
	Bất kỳ sự dị ứng nào trước đây với bất kỳ loại thuốc khác nào
	Nếu quý vị từng mắc bất kỳ bệnh gan nào

Uống Rifater
Rifater được hấp thụ tốt nhất nếu bao tử trống. Hãy uống Rifater nửa 
giờ trước khi ăn. Bác sĩ hoặc y tá của quý vị sẽ thảo luận với quý vị về 
thời điểm thích hợp nhất trong ngày để quý vị uống Rifater.

Các phản ứng phụ
Rifater, giống như tất cả các dược phẩm khác, có thể có một số phản 
ứng phụ:
	Cảm giác khó chịu trong bao tử chẳng hạn như buồn nôn (mửa) 

nôn và tiêu chảy
	Các triệu chứng giống cúm chẳng hạn như lạnh, sốt, chóng mặt và 

đau xương
	Vàng da (da hoặc mắt bị ngả vàng) Nếu thấy điều này, vui lòng 

ngừng uống thuốc và cần chăm sóc y tế ngay
	Phát ban hoặc mẩn ngứa trên da
	Rối loạn kinh nguyệt
	Đau thần kinh ngoại vi (nhói hoặc cảm giác có kim tiêm ở ngón tay 

hoặc ngón chân)

	Các chất bài tiết cơ thể (nước tiểu, nước bọt, tinh dịch, dịch âm đạo) 
sẽ có màu đỏ ngả cam. Điều này là bình thường và không gây quan 
ngại; nếu nước tiểu của quý vị đậm trước khi uống liều Rifater hãy 
cho bác sĩ hoặc y tá của quý vị biết. Kính sát tròng cũng có thể bị  
đổi màu.

	Tính hiệu quả của dụng cụ tránh thai hoócmôn (thuốc uống, đặt 
hoặc khác) bị giảm. Quý vị sẽ cần phương pháp tránh thai thay thế 
hoặc bổ sung; hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của quý vị để được tư vấn.

Trước khi uống Ethambutol
Cho bác sĩ của quý vị biết về:
	Tất cả các loại thuốc khác quý vị đang dùng gồm cả bất kỳ loại thuốc 

nào quý vị tự ý mua tại một nhà thuốc cộng đồng
	Bất kỳ sự dị ứng nào trước đây với bất kỳ loại thuốc khác nào

Uống Ethambutol
Ethambutol có thể được uống trước hoặc sau khi ăn. Bác sĩ hoặc y tá của 
quý vị sẽ thảo luận với quý vị về thời điểm thích hợp nhất trong ngày để 
quý vị uống Ethambutol

Các phản ứng phụ:
Ethambutol có thể hiếm khi gây ra rối loại thị giác (rối loạn mất màu 
và màu đỏ/xanh lá). Bác sĩ hoặc y tá của quý vị sẽ sắp xếp cho quý vị 
tiến hành khám mắt đơn giản trước khi bắt đầu uống Ethambutol. 
Nếu quý vị phát triển những rối loại thị giác như trên trong khi dùng 
Ethambutol, vui lòng ngừng uống và thông báo ngay cho bác sĩ hoặc y 
tá của quý vị.

Trước khi uống Pyrazinamide
Cho bác sĩ của quý vị biết về:
	Tất cả các loại thuốc khác quý vị đang dùng gồm cả bất kỳ loại 

thuốc nào quý vị tự ý mua tại một nhà thuốc cộng đồng
	Bất kỳ sự dị ứng nào trước đây với bất kỳ loại thuốc khác nào
	Nếu quý vị chưa bao giờ bị bệnh gan.

Uống Pyrazinamide 
Pyrazinamide có thể được uống trước hoặc sau khi ăn. Bác sĩ hoặc y tá 
của quý vị sẽ thảo luận với quý vị về thời điểm thích hợp nhất trong 
ngày để quý vị uống Pyrazinamide.

Các phản ứng phụ
Pyrazinamide, giống như tất cả các dược phẩm khác, có thể có một số 
phản ứng phụ:
	Cảm giác khó chịu trong bao tử chẳng hạn như buồn nôn (mửa) 

nôn và tiêu chảy
	  Các triệu chứng giống cúm chẳng hạn như lạnh, sốt, chóng mặt và 

đau xương
	Vàng da (da hoặc mắt bị ngả vàng). Nếu thấy điều này, vui lòng 

ngừng uống thuốc và cần chăm sóc y tế ngay
	Phát ban hoặc mẩn ngứa trên da

H ã y  n h ớ  g i ữ  a n  t o à n  c h o  t ấ t  c ả  d ư ợ c  p h ẩ m  v à  đ ể  x a  t ầ m  v ớ i  c ủ a  t r ẻ  e m

Vietnamese_64765 Rifater.indd   2 4/29/2008   3:44:24 PM




