
KULLAIIMA TALiMATI

nirloiN o3oo kapsiit
Afirzdan ahmr

. Etkin madde: Rifampisin 300 mg

. Yardtmu maddeler.' Mtsrr nigastasr, magnezyum stearat, eritrosin, indigotin ve titanyum
dioksit

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLAI\MA TALiMATINI
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
. Bu laillanma talimatmt saklaymrz. Daha sonra telcrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulanntz olursa, liltfen doktorunuza veya eczacmtza daru;mtz.
. Bu ilag ki;isel olarak sizin igin regete edilmi;tir, ba;kalanna vermeyiniz.
. Bu ilaan kullarumt srastnda, doktora veya hastaneye gittifinizde doktorunuza bu ilact
kulland$mtn doktorunuza s dyleyiniz.
. Bu talimatta yanlanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size iinerilen dozun drymda yiiksek

doz

Bu Kullanma Talimahnda:

1. nif,aOiN nedir ve ne igin kullarulr?
2. nif,qOiN'i kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler
3. nif,qOiN nastl kullaniltr?
4. Olgst yay etkiler nelerdir?
5. RIFADIN'insaklanmasr

Baqhklan yer almaktadrr.

t. nifAOiN nedir ve ne igin kullanrhr?

. RifADiN rifampisin etkin maddesini igerir. I kapsiil iginde 300 mg etkin madde bulunur.
8, 16, 50 ve 100 kapstil igeren blister ambalajlarda ve 500 ve 1000 kapsiilltik plastik qigede

hastane ambalajlannda kullamma sunulmugtur.
. Piyasadu iyn"u nirnniN 150 mg kapstit ve RirepiN stispansiyon formlan da
mevcuttur.
. RiFAOIN bakterileri rildtiren bir antibiyotiktir. Duyarh bakterilerin neden oldu[u gegitli
infeksiyonlann tedavisinde kullanrhr.
. Doktorunuz size RipeOiN'i agaprdaki nedenlerden biri veya birkagr dolayrsryla regete
etmig olabilir:
. Tiiberkiiloz (verem) tedavisi (Doktorunuz RIFADIN'in yanma bagka bir ttiberktiloz llacr

daha ekleyecektir.)
. Cizzam hastah[r (lepra) tedavisi (Doktorunuz RIFADIN'in yarunda bagka bir cizzam llacr

daha verebilir).
. Brusella (Malta Hummasr) hastah[r tedavisi (Doktorunuz RIFADIN'in yarunda ba;ka bir

ilacr daha verebilir).
. Legionnaire hastahlr (Legionella pneumophilia adndaki bakteri ile olugan zatiirre benzeri

enfeksiyon) tedavisi
. Stafilokok ttirii bakterilerin yol agtr[r ciddi enfeksiyonlann tedavisi
. Haemophilus influenzae mikrobu tagtytctlanrun tedavisi
. DiEer ciddi bakteriyel enfeksiyonlann tedavisi
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nifAOiN ayncaagalrdaki enfeksiyonlann geliqmesini durdurmak igin de kullanrlrr:. Meningokok adr verilen bakterilerin yol agtrlr enfeksiyonlar. 4yaq ve altrndaki gocuklarda grirtilen Haemophilus influenzae

Z. nif.q.niN'i kullanmadan tince dikkat edilmesi gerekenler
nif.UiN'i aqa[rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
. RifamPisine veya ilacrn igerdi[i di[er maddelere kargr duyarhh[rmz (alerjiniz) varsa
kullanmayrnrz.
. Sakinavir/ritonavir kombinasyonlannr (AIDS hastahlrna yol agan HIV enfeksiyonu igin
kullamlrr) ile aym anda RIFAOiN kullanrlmamahdr.
. Sanhksanrz RifRniN kullamlmamahdrr.

nirmiN,i agafrdaki durumlarda nirx.Arl,i KI]LLAI\rNIZ

. KaraciEer rahatsrzhlrnlz varsa

.Herhangi bir bobrek probleminiz varsa ve e[er giinde 600 mg'dan daha fazla nifeOi1
ahyorsaruz
. Diyabet hastast iseniz; bu ilacr alrrken diyabetinizi kontrol altma almanrzzorlagabilir.
. Kollanruzda ve bacaklannrzdauyugma veya halsizlik varsa (periferik n<iropati)
. Kilo kaybrmz varsa veya yetersiz besleniyorsaruz
. Seyrek olarak kan problemleri yagryorsanz (porfrri)
. Kortizon, aldosteron gibi btibrek iistti bezi hormonlan, tiroit hormonu ya da D vitamini
kullamyorsamz
. Qocuklarda kullamhyorsa
. 65 ya$rn iizerindeyseniz
. Ttiberktiloz igin tedavi oluyorsaruz (Doktorunuz tedavinin baqlangrcrnda karaciler
fonksiyonlartnrzt ve kan tablonuzu yapacapr tetkiklerle de[erlendirecektir ve tedavi siiresince
diizenli arahklarla kontrolleri tekrarlayacaklrr, gocuklarda eler komplikasyon olugturan bir
dr1rum yoksa baglangrg testleri gerekli de[ildir.)
.lzoniazid ile birlikte kullamlmasr durumunda, karaci[er bozuklu$u olanlarda, beslenme
bozuklulu olanlarda, yaghlarda ve2yaq altr gocuklarda dikkatli kullamlmasr gerekir.
. EEer daha onceden gegirmig oldu!'unuz karaciler problemleriniz yok ve karaciler
fonksiyonlanruz normal ise; atq, kusma, sanhk gibi bir problem durumunda diizenli olarak
karaciler fonksiyonl arrntz test edilmelidir.
. Ani a$rn duyarhhk tepkisi olusabilir. Bu durum daha gok arahkh tedavi ile ortaya grkar
(haftada 2veya 3 kezden az);bunedenle doklorunuz sizi yakrndan takip etmek isteyecektir.
. Tedavi geklinizi bozmayrnrz, ani asrn duyarhhk tepkileri artabilir.
. Doktorunuz sizi ayda bir kere g<irmek isteyecektir ve istenmeyen etkilerin olup olmadrlrnr
sorgulayacaktrr.
. Yumugak kontakt lens kullanlyorsamz (kahcr <izellikte boyanma g<irtilebilir).
. Hamileys eniz v ey a hamile kalma ihtimaliniz varsa
. RIFADIN idrarda, terde, balgamda ve g<izyasrnda krmzrmsr bir renk deligimi meydana
getirebilir.
Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir drinemde dahi
doktorunuza darusmrz.

nifaniN'in yiyecek ve igecek ile kullamlmasr

olsa sizin igin gegerliyse, liitfen
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Grdalarla birlikte ahnmasr, Rip.q.OiN'in emilim orarunl azaltr. Bu nedenle, en ytiksek
emilim oraruna ulaqmak igin RiFADIN mide boq durumdayken yemekten en az 30 dakika
rince veya 2 saat sonra ahnmahdrr.

Hamilelik
ilaa kullanmadan dnce doktorunuza veya eczactruza darusmtz.

nifmiN 300 mg kapsiil do$um kontrol ilaglannrn etkinlilini azaltabilir. Bu durumda fakh
bir dofum kontrol ytintemi kullanmahsrnrz. Spiral ya da kondom gibi gtivenli bir bariyer
ytintemi gibi do[um kontrol y<intemi kullanmahsmrz. Bu konuda emin delilseniz doktorunuz
v ey a eczactntzla konusunuz.

Rifampisin hamileli[in son birkag haftasr iginde kullamlrsa, anne ve gocukta do[um
sonrasmda kanamalara neden olabilir. Bu nedenle doktorunuz ancak bebekte oluqabilecek
risklere kargr ilacrn size sa$ayacalr faydanrn daha alrr bastrfrna karar verirse, ilacr
kullanmantzr dnerebilir. nifaniN gerekli olmadrkga hamilelik drinerninde kullamlmamahdrr.

\- Tedaviniz strastnda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczactnua
danrymtz.

Emzirme

ilau kullanmadan dnce doktorunuza veya eczactntza dantsmtz.
ilag anne stitiine geger. Bu nedenle bebelinizi emzirmemelisiniz. Emziriyorsanrz ya da
emzirmeyi planhyorsamz RifAOiN almadan <ince doktorunuz ya da 

""r^crn 
riukonuqunuz.

Arag ve makine kullanrmr

nifAOiN kullammr srasrnda, arag kullanrmlnzr etkileyebilecek, halsizlik veya bitkinlik,
g<irme problemleri veya baqka yan etkiler hissedebilirsiniz. Bunlar gergeklegirse arag veya
makine kullanmayrnrz.

Difer ilaglar ile birlikte kullammr
\- a ----

Ozellikle aqalrdaki ilaglardan birini ahyorsaruz RIFADIN kullanmayrnrzve doktorunuza
s<iyleyiniz:
. Sakinavir veya ritonavir (AIDS hastahlrna yol agan HIV enfeksiyonu igin kullanrlrr)

Agalrdaki ilaglardan birini kullanryorsamz, RIFADIN' in etkisi azalabilir
. Antiasitler (Birlikte antasit uygulanmasr, rifampisinin emilimini azaltabilir. Gtinliik
rifampisin dozunuzu antiasit kullanmadan enaz I saat cince ahmz.)
. P. aminosalisilik asit (PAS) gibi tiiberktiloz tedavisinde kullanrlan diler ilaglar. PAS ve
ninapiN enazS saat ara ile ahnmahdr.

. A$aErdaki ilaglardan birini kullanryorsanz, doktorunuzu bilgilendiriniz:
Kalp ve kan hastahklannda kullanrlan ilaglar:
. Yiiksek kan basmcrrun tedavisi igin kullanrlan ilaglar
. Kalp problemleri veya kalpte ritm bozukluklan igin kullamlan ilaglar (antiaritmikler;
orn.dizopiramid, meksiletin, kinidin, propafenon, tokainid)
. Kanm prhtrlagmasmr <inleyen aprzdan alman ilaglar (6rn. varfarin)
. Kolesterolii diigtiren ilaglar (statinler)
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. Eplerenon gibi idrar s<ikttirticiiler (diriretikler)

. Kalp yetmezlili tedavisinde kullanrlan glikozidler

Mental salhk, epilepsi ve motor n<iron ilaglan
. Anti-psikotikler (orn. haloperidol) olarak adlandrnlan zihinsel hastahklar igin kullanrlan
ilaglar
. Anksiyeteyi azaltmak veya dindirmek igin kullanrlan ilaglar (hipnotikler, anksiyolitikler)
. Uyumaya yardrmcr ilaglar (barbitiiratlar)
. Epilepsi ilaglan (<irn: fenitoin)
. Trisiklik antidepresanlar (6rn: amitriptilin, nortriptilin)
. Riluzol - motor nriron hastahklan igin kullamlrr

Enfeksiyon ve immun sistem hastahklan igin kullamlan ilaglar
. Viral hastahklann tedavisinde kullamlan ilaglar (zidovin, sakinavir, indinavir, efavirenz)
. Virtislere karqr kullamlan ilaglar (om.zidovin, sakinavir, indinavir, efavirenz):
Sakinavir/ritonavir kombinasyonlan ile aynr anda kullammr karaci[er toksisitesi riskini
artraca[mdan RIFADIN ite birlikte kullanrlmamahdrr.
. Mantar ilaglan (<irn. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol)
. Bakterial hastahklann tedavisinde kullamlan ilaglar (antibiyotikler)
. BaErgrkhk sistemini baskrlayan ilaglar (<irn. Siklosporin, sirolimus ve takrolimus),
. Prazikuantel (tenya infeksiyonlan igin kullanrlrr)
. Atovakon (pndmoni ve malarya hastahlr tedavisi igin kullamlrr) ile rifampisinin bir arada
kullamlmast durumunda atovakon konsantrasyonunda azalma (>%50 oramnda) ve rifampisin
konsantrasyonunda artma (>%30 oranrnda) grizlenmistir.

Hormon hastahklan ve kanser igin kullarulan ilaglar
. Anti-<istroj enler (<irn. Tamoksifen, toremifen, gestrinon)
. Ostrojenler, progestinler, sistemik hormonlar
. Sistemik hormonal do[um kontrol ilaglan 6ifAOiN tedavisi srasmda hormonal olmayan
do[um kontrol ydntemlerini kullammz.)
. Imatinib gibi kanser tedaviside kullamlan bazr ilaqlar
. T evotiroksin (tiroid hormonu) - tiroid problemleri igin kullamlrr,
. Irinotekan (kanser tedavisinde kullanrlr)

Apn, inflamasyon ve gut hastahklan igin kullanrlan ilaglar
. Etorikoksib, aspirin ve indometazin gibi steroid olmayan a!"n kesici ilaglar (NSAii)
. Kodein, morfin, fentanil veya petidin gibi a[rr igin kullanrlan ilaglar
. Metadon - eroin brrakma tedavisinde kullamlrr

Diler ilaglar:
. Seker hastahlrnda kullanrlan ilaglar (orn: siilfoniltireler, rosiglitazon),
. Kinin (malarya hastahlr tedavisi igin kullanrlrr)
. Teofilin (hrnltrh solunum ya da nefes darh[r tedavisinde kullanrlrr),
. Kloramfenikol (enfeksiyon tedavisinde kullanrlan bir antibiyotik),
. Beta-blokerler (tansiyon ytikseklili ve bazrkalp hastahklan tedavisinde kullanrlrr),
. Diazepam gibi benzodiazepinler ve benzodiazepinle ilgili ilaglar (zolpiklon, zolpidem)

(uyku bozukluklan tedavisinde kullanrlrr),
. Diltiazem, nifedipin, verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri (tansiyon ytikseklili vebazr

kalp hastahklan tedavisinde kullamlrr),
. Klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanrlan bir antibiyotik),
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. Hidrokortizon, betametazon, prednisolon gibi kortikosteroidler (gegitli iltihaph hastahklar,
allerji ve astrm tedavisinde kullanrlrr),

. Klofibrat (kandaki ya! dtizeyini dtiqtirmek igin kullamlrr),

. Dapson (cizzam tedavisinde kullamlan bir ilag),

. Doksisiklin (enfeksiyon tedavisinde kullanrlan bir antibiyotik),

. Florokinolonlar (enfeksiyon tedavisinde kullanrlan bir antibiyotik grubu),

. Aprepitant ve ondansetron gibi selektif 5-HT3 reseptrir antagonistleri (bulantr tedavisinde
kullamlrr)

. Statinler gibi CYP3A4 ile metabolize olan ilaglar (kandaki yap dizeyini diiqtirmek igin
kullamlrr)

. Telitromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanrlan bir antibiyotik),

Yukandaki ilaglar sitokrom P-450 enzimiyle metabolize edildi[inden, RiFADiN ile birlikte
kullamlmasr gereken durumlarda dozlanrun ayarlanmasr gerekebilir. Bu durumda
doktorunuzu sizin igin uygun dozlan ayarlayacaktrr.

Halotan (Karaci[er tisttinde toksik etki potansiyeli artar. Rifampisin ve halotamn birlikte
\- kullammrndan kagrmlmahdrr.)

Izoniazid (Doktorunuz RifRpiN ile birlikte kullanrldr[rnda sizi karaci[er iistiinde toksik bir
etki olugmasma karsr yakrndan takip edecektir.)

Serumda folat ve B12 vitamini tayin testleri ve safra kesesinin gdrtintiilenmesi (Rifampisin bu
maddelerin standart laboratuar tayinleri baskrlar ve safra kesesinin goriintiilenmesi igin
kullamlan kontrast maddenin safrayla atrlmasmr bozabilir. Alternatif tayin y<intemleri
kullanllmaltdrr ve bu testler rifampisinin sabah dozu ahnmadan rince gergeklegtirilmelidir.)

Opiat tarama testleri (Qapraz reaklivite ve idrar tarama testlerinde yanhq pozitif sonug
verebilir. Gaz kromatografisi/ktitle spektrometrisi gibi do$rulama testleri kullamlmahdrr.)

E{er reqeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa ;u anda kullanryorsanu veya son zamanlarda
kullandmtz ise liltfen doktorunuza veya eczactnaa bunlar hakhnda bilgi veriniz.

f. nif.q.DiN nasil kullamlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar:
RIFADIN kapstilleri her zaman doktorunuzun soyledi[i gekilde ahntz.
ilacrmzrn dozu yasmtzaye hastah[rnrzrn tipine gore ayarlanacaktr.

Tiiberkiiloz (TB) tedavisi:
Yetigkinler: Tavsiye edilen giinliik doz tek doz halinde kullanrlan 8-12 mglkg'drr.
RIFADIN diler antittiberkiiloz ajanlardan en az biri ile birlikte verilmelidir.
50 kg'dan daha dtigiik vticut a[rrhlr olan hastalar: gtinde tek doz 450 mg
50 kg'dan daha ytiksek vticut afrrh[r olan hastalar: giinde tek doz 600 mg

Cizzam (Lepra) Tedavisi :

Rifampisin her zaman baqka bir lepra ilacryla birlikte kullanrlmahdrr.
Doktorunuz ayhk veya gtinliik olarak regetenizi hazrlayacaktrr. Tavsiye edilen doz ayda bir
kez 600 mg ya da gtinltik tek doz l0 mglkg'drr.
Gtinliik doz:
50 kg'dan daha dtiqiik vticut a[rrh[r olan hastalar: gtinde tek doz 450 mg
50 kg'dan daha ytiksek viicut aprrhlr olan hastalar: gtinde tek doz 600 mg
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Bruselloz (Malta Hummasr), Legionnaire hastahlr veya di[er ciddi stafilakok
enfeksiyonlannrn tedavisi :

Rifampisin her zaman baqka bir ilagla birlikte kullamlmahdrr.
Size verilen doz, hastah prnrzrn ;iddetine gore deligicektir:
Yetigkinler: Giinliik 600 - 1200 mg. Dozu 2 - 4 pargaya brilerek ahnrz.

Meningokok adr verilen bakterilerin yol agtrlr enfeksiyonlann durdurulmasr:
Genelllikle yeti,skinlerde 2 gtin siireyle gtnde 2kez 600 mg.

Haemophilus influenzae taqryrcrlanntn tedavisi:
Yetigkinler ve gocuklar: H.influenzae tip B hastah[r ile temas etmig ve 4 yag veya daha ktigtik
gocuklarla da temas halinde olan aile bireyleri igin (gocuk dahiD doz koruyucu olarak 4 gun
siire ile kilogram baqrna 20 mg'drr. (giinde 600 mg'r yani giinde 2 adet nifnOiN 300 mg
kapsiil asrlmamahdrr).

\- Yeni do[anlarda (1 ayhktan itibaren) bu doz 4 gun stireyle giinde I kez kilogram basrna 10

mg'drr.

Diler enfeksiyonlar:
Rifampisin'e duyarlt mikroorganizmalarn neden oldufu enfeksiyonlann tedavisinde gtinltik
doz 600-1200 mg'drr. (Gtinde 2-4 adet nifAOiN 300 mg kapsiil). Bu doz 2-4'e bciliinerek
uygun baqka bir antibiyotik ile birlikte verilir.

Doktorunuz,Tlacrnrzr nasrl ve hangi dozda kullanmanrz gerektilini size stiyleyecektir. Tedavi
stiresi hastahlrn seyrine balhdrr.

Uygulama yolu ve metodu:

nip,q.niN kapstilti mideniz bog durumdayken yemekten en az 30 dakika rince veya 2 saat
sonra bir miktar su ile aSrzdan ahnrz. E[er ilacrnzm etkisinin zayf veya giiglii oldulunu
dtigiiniiyorsanlz, dozunu kesinlikle defigtirmeyiniz, doktorunuza damgmz.

Deligik ya; gruplarr:
Qocuklarda kullammr:
Ttiberkiiloz tedavisi :

Gtinltik doz kilogram bagrna 8-12 mg qeklindedir. Maksimum gtinliik doz 600 mg'dr.

Lepra: Onerilen doz aydabir kez olarak uygulanan 600 mg'drr. Alternatif olarak, gtinliik doz
rejimi kullamlabilir. Tavsiye edilen gtinliik tek doz 10 mg/kg'drr.

Giinltik doz:
50 kg'dan daha dtiqtk viicut a[rrh[r olan hastalar: giinde tek doz 450 mg
50 kg'dan daha yiiksek vticut a[rrhfr olan hastalar: gtinde tek doz 600 mg

Rifampisin her zaman bagka bir lepra ilacryla birlikte kullarulmahdrr.

Meningokok tagryrcrlanmn tedavisi :
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Qocuklar (I - 12 yaq): viicut a[rrhfrna g<ire hesaplanan doz 600 mg'r asmamahdrr. I ayhk
veya daha btiyiik gocuklarda tinerilen doz kilogram basma 10 mg'drr. Bu doz 2 gn stireyle 12
saatte bir kez verilir.

Haemophilus influenzae taqryrcrlanmn tedavisi :

H.influenzae tip B hastah[r ile temas etmig ve 4 ya,s veya daha ktigiik gocuklarla da temas
halinde olan aile bireyleri igin (gocuk dahil) doz koruyucu olarak 4 gun stire ile kilogram
basrna 20 mg'drr. (gtinde 600 mg'r yani giinde 2 adet niflOiN 300 mg kapsiil
agrlmamahdrr).
Yeni dolanlarda (l ayhktan itibaren) bu doz 4 giin siireyle gtinde I kez kilogram baqrna l0
mg'dr.

Ya;lilarda kullammr:
Yaqhlarda kullamlrken daha yakrndan takip gerekebilir.

6zel kullamm durumlarr:
Karaci[er yetmezlifii:

\, RIFADIN giinliik dozu karaci[er fonksiyonlan bozuk olan hastalarda 8 mg/kg iizerinde
olmamahdrr.

Biibrek yetmezlifi:
B<ibrek yetmezli[i olan hastalarda ozellikle 600 mg dozun iizerinde kullanrlrrken dikkatli
olunmahdr.

Eger NFADiN'in etkisinin 7ok gi)qlii veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacmtz ile kontqunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazta RiFADiN kullandrysamz

Rif',A.niN'den kullanmamz gerekenden fazlasrm kullanmrgsanlz bulanh, kusma, mide afnsr,
kagrntr ya da bag a[rrnrz olabilir. Yorgun, uykulu ya da sersemlik hali hissedebilirsiniz. Diler
belirtiler yiz, goz ve gdz kapaklanmzda giglik, konugma bozuklufu, nefes darhlr, kalp
attmmda hrzlarrmra, kalp ritminde bozukluk, nribet ve kalp krizidir. Qocuk hastalarda, ytiz ve

\- g<iz gevresinde giglik (<idem) bildirilmigtir. Bazr riliimctil sonlanan durumlarda tansiyon
diigiiklii$i, garpmtr, nribet ve kalp durmasr bildirilmigtir.

Nf,lOiN'den lrullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanm$sanz, bir doktor veya eczact ile
konu;unuz.

nir.q,DiN'i kullanmayr unutursanilz
Bir dozu atlarsanrz ve sonraki dozun saati gok yakrn defilse, hatrrlar hatrlamaz unuttu[unuz
dozt altntz.
Unutulan dozlan dengelemek igin Cift doz almaymtz.

nif,l,OiN ile tedavi sonlandrnldrfrnda olugabilecek etkiler

nifeOiN tedavisini doktorunuzun onayl olmadan brakrsaruz, hastah[rnrzla ilgili
qikayetleriniz tekrar ortaya grkabilir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
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Tiim ilaglar gibi RipROiN'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Agafrdakilerden biri olursa, Rif,LOiN'i almayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yalan hastanenin acil servisine bapvurunuz:
. A$tn duyarhhk reaksiyonlan: D<iktintii, yutkunma ve nefes alma problemleri, hmltilr ses,

dudak, yiz,bolaz veya dilde sigme
. Ateginiz varsa ve derinin ve grizlerinizin beyaz b6liimlerinin sararmasl, yorgun, hasta

hissetme, igtah kaybr (anoreksi), bulanh, kusma gibi belirtiler karaciler problemlerinin erken
belirtileri olabilir.

. Derinizin bazt ktsrmlannda kabarcrk olugumu, ddktintii, kanama, yara olusumu, srvr dolu
kabarcrk olusumu varsa. Bu durum dudak, goz, a\ru, burun, genital brilgeler, el veya
ayaHannrzda olugabilir. Ciddi deri problemlerinin belirtileri olabilir.

. Normalden daha hzlt morarma, ezilme olusuyorsa veya a!-nh ve koyu krrmzr d<ikiintti
olusumu varsa (purpura). Bu durum ciddi kan problemlerinin belirtisi olabilir.

. Titreme, yorgunluk, anormal yorgun deri gortinttisii, srk nefes ahp veflne, hrzh kalp atrgr
veya koyu renkli idrar. Bu belirtiler anemi belirtisi olabilir.

. Aniden ba,slayan giddetli baq a$nsr Beyrn kanamasrmn belirtisi olabilir.

. Idranruzda kan varsa ya da idrar miktannrzda artrg ya da azalma varsa. Ozellikle
ayaHannrz, ayak bile[iniz ve bacaklanntzda <idem gelgiyorsa. Bu belirtiler ciddi b6brek
problemlerinin belirtisi olabilir.

. Srk nefes ahp verme, nefes darhlr

. Kafanrz kangmrg, uykulu iseniz, soluk ve nemli bir cildiniz varsa, nefes almada giigliik
gekiyorsanv,kalp afismzda hrzlanma varsa veya deriniz normale gore daha solgun ise. Bu
belirtiler gok belirtileri olabilir.

. Normalden daha gabuk hastalamyorsantz, ateqiniz, acrh bo[az a$nruz varsa veya a$nruzda
yaralar oluquyorsa, bu durum beyaz kan hiicrelerinizin sayrsmda diiqiikltilti gosteriyor
olabilir.

o Buruo, kulak, dig eti, bo$az, deri ve mide kanamasr gegirirseniz. Bunlann belirtileri
yorgunluk ve kannda qiglik, derinizde mor halkalar ve drgkrnrzrn siyah veya katran renginde
olmasrdr.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
RIFADIN'e kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi mtidahaleye veya hastaneye
yatmlmaru za gerek olabilir.

A;a[rdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakrn hastanenin acil biiliimiine basvurunuz:

. Anormal dtiqtnceler, farkh geyleri g<irme ile birlikte mental problemler (haliisinasyon)

. Durdurulamayan giddetli sulu ishal ve kendinizi zayif hissetme, ateg. Bu durum
Psddomembranoz kolit (antibiyotik kullanrmrna baflr gelisen bir ba[rrsak enfeksiyonu)
belirtileri olabilir.

. Grip benzeri semptomlar: titreme, ateg, halsizlik ve kemik apnlan

. Yij'z, kann, kol veya bacaklarda su toplanmasr (cidem)

. Kas zayrflrpr ve apnsr veya kas refleks kaybr

. Halsizlik, bitkinlik ve hzh oturup kalktrlrmz zamar. bayrlma (dii,stik kan basmcmdan
dolayr)

. El ve ayak parmaklannda ve ayak bilesinde ;iglik. Konsantrasyon giigliiSii, sinirlilik, gerginlik ve depresyon durumu

. Qok yorgun, zayrf hissetme veya uyumada giigliik
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. Krsa siireli hafiza kaybr, anksiyete, tepkisizlik veya geg tepki verme

. Kas veya diler dokularda kayrp

. Kilo kaybr, gece terlemesi ve ateg. Bu belirtiler eozinofili olarak adlandrnlan bir kan
durumunun belirtileri olabilir.

. Hasta olma ya da kendini hasta hissetme hali

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi mtidahale gerekebilir.

Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

Agalrdaki yan etkiler eler giddetli ise veya birkag giinden uzun siirer ise doktorunuza veya
eczacfflnza sriyl eyiniz :

. Derinizde krzankhk veya kaqrntr

. ishal veya mide rahatszhklan

. Iqtahkayh (anoreksi)

. Ba$ alrrsr

. Adet dtizensizli[i (uzun stireli tedavi uygulanan kadrnlarda)
\- . Sag kaybr

Di[er yan etkiler:
- Idranmz, ter, ttikriik, balgam veya gozya$mtzrn krrmrzrmsr veya turuncu oldu[.unu fark
ederseniz. Bu durum yaygm olarak goriiltir. Yumuqak kontakt lensinizde kahcr olarak boyama
yapabilir. nif,q.OiN kullanmayr brraktrktan sonra bir siire daha gozyaqrnrzdaki krrmzr renk
devam edebilir.
Bunlar RipROiN'in hafif yan etkileridir.

E{er bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile kar;ila;rsaruz
doktorunuzu veya eczacmut bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasr
Kullanma talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda, hekiminiz, eczacrnrz veya hemsireniz ile konuqunuz. Aynca kargrlaqtrfinrz yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "Ilag Yan Etki Bildirimi" ikonunu trklayarak ya da

\-, 0 8..00 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattmr arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi
(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu[unuz ilacrn
gtivenlili$ hakkrnda dahafazlabilgi edinilmesine katkr sallamrs olacaksmz.

S. niraoiN'in saklanmasr

Nf,lOiN'i gocuklartn giiremeyece{i, eri;emeyece{i yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

30oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve orijinal ambalajrnda saklaymz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayrnz.

Amb al aj d aki s o n ku I I anm a t ari hin d en s o nr a ni f rq, O i N' i kul I anm ay mt z.

Ruhsat suhibi: Sanofi aventis ilaglan Ltd. $ti.
Biiytikdere Cad. No: 1 93
Levent 34394
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$iqli-istanbul
Tel: 21233910 00
Faks:212 339 l0 89

(Iretim yeri: Nobelfarma ilag San. ve Tic A.g.
Sancaklar -Dizce

Bu kullanma talimafi tarihinde onaylanmrytr.
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