PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Rifapentiin, 150 mg, tablett

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes
arsti soovitusel.
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
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1.

Mis ravim on rifapentiin ja milleks seda kasutatakse

Rifapentiin on antibiootikum. See omab toimet tuberkuloosi tekitaja Mycobacterium tuberculosis’e
vastu. Rifapentiin on näidustatud latentse tuberkuloosi profülaktikaks koos isoniasiidiga.
2.

Mida on vaja teada enne rifapentiini võtmist

Rifapentiini ei tohi kasutada:
•

patsient, kes on rifapentiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
aktiivse tuberkuloosiga patsient, kelle puhul varasem ravi rifampitsiini või isoniasiidiga ei
toiminud (esines ravimiresistentsus) või kes on puutunud kokku tuberkuloosi põdeva inimesega
(ja saanud nakkust inimeselt), kelle haigus ei allu ravile rifampitsiini või isoniasiidiga.

Rifapentiini tuleb kasutada alati kombinatsioonis teiste tuberkuloosivastaste ravimitega. Rifapentiini ei
tohi kasutada aktiivse või latentse tuberkuloosi raviks monopreparaadina.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne rifapentiini võtmist pidage nõu oma arstiga:
kui teil o aktiivne tuberkuloos.
•
kui te teate, et teil on teatud ravimite suhtes resistentne tuberkuloos.
•
kui teil on HIV-nakkus või te saate HIV-nakkuse vastast ravi.
•
kui teil on porfüüria.
•
kui te olete rase või plaanite rasestuda.
•
imetate või kavatsete imetada.
Lapsed ja noorukid
Rifapentiini võib kasutada üle 2-aastaste latentse tuberkuloosiga laste raviks.
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Kuid rifapentiini ohutus ja tõhusus alla 12-aastaste aktiivset tuberkuloosi põdevate laste ravis ei ole
kindlaks tehtud.
Muud ravimid ja rifapentiin
Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui rifapentiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
HIV-vastased ravimid.
- suukaudsed rasestumisvastased preparaadid.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt, kas seda tohib võtta koos rifapentiiniga.
Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.
Rifapentiini võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Ravimit tuleb võtta koos toiduga.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Rifapentiini toime raseda naise veel sündimata lapsele ei ole teada. Seetõttu ei tohi rifapentiini
kasutada raseduse ajal muul juhul, kui äärmisel vajadusel.
Ei ole teada, kas rifapentiin eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi rifapentiini kasutamise ajal imetada.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et rifapentiin avaldaks toimet auto juhtimise ja masinatega töötamise võimele. Kui teil
esinevad ravi ajal kõrvaltoimed, mis kahjustavad teie auto juhtimise või masinatega töötamise võimet,
siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega seni, kuni see kõrvaltoime on möödunud.
3.

Kuidas rifapentiini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.
Rifapentiini manustatakse suukaudselt. Võtke rifapentiini koos toiduga. Kui te ei suuda tablette
tervena neelata, võite need purustada ja segada väikse koguse poolpehme toidu sisse. Võtke terve
rifapentiiniga segatud toidukogus kohe sisse.
Ravimi annus ja mustamisskeem määratakse igale patsiendile individuaalselt sõltuvalt tema
kehakaalust ja tervislikust seisundist ja samaaegselt kasutatavatest teistest ravimitest.
Kui te võtate rifapentiini rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa
selle ravimi pakend.
Kui te unustate rifapentiini võtta
Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke
unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
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Kui te lõpetate rifapentiini võtmise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Tegemist on
antibiootikumiga. Antibiootikumravi korral tuleb alati väga täpselt järgida määratud raviskeemi ja teha
ravikuur lõpuni, isegi siis kui teie haigus on hakanud taanduma ja teile tundub, et te ei vajagi ravimit
enam. Antibiootikum-ravi enneaegne iseseisev lõpetamine soodustab ravimresistentsuse kujunemist
(haigustekitaja muutub ravimatuks).
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Rifapentiin võib põhjustada järgmisi ohtlikke kõrvaltoimeid. Kui teil tekib midagi järelnimetatust, siis
pöörduge kohe arsti poole:
•
Maksafunktsiooni kahjustus. Teie arst võib teilt enne ravi alustamist ja ravi ajal võtta
vereproove, et kontrollida maksafunktsiooni. Katkestage rifapentiini võtmine ja võtke kohe ühendust
oma arstiga, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest maksaprobleemide sümptomitest:
iiveldus ja oksendamine
kõhuvalu
söögiisu kadumine
väsimus, naha või silmavalgete kollaseks värvumine
tume uriin
•
-

Allergilise reaktsioonid. Sümptomid võivad olla:
madal vererõhk (hüpotensioon)
hingamisraskused
lööve
silmade punetus (konjunktiviit)
kähisev köha
madal vereliistakute arv

•
-

Gripisarnane reaktsioon, sümptomid võivad olla:
nõrkus
väsimus
lihasvalu
iiveldus ja oksendamine
peavalu
palavik
külmavärinad
valuhood
lööve
sügelus
higistamine
peapööritus
õhupuudus
valu rinnus
köha
minestamine
kiire südamesagedus

•
Naha, suu ja kehavedelike värvuse muutus. Rifaperntiin võib muuta teie naha, hammaste,
keele, uriini, rooja, sülje, röga, higi ja rinnapiima punakasoranžiks. Kontaktläätsed ja hambaklambrid
võivad püsivalt värvust muuta.
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•
Kõhulahtisus. Antibiootikumide, sealhulgas rifapentiini võtmise ajal või selle järel võib hakata
soolestikus vohama Clostridium difficile ning põhjustada soole infektsiooni, mille raskusaste võib
varieeruda vähesest kergest kõhulahtisusest kuni väga raske ja verise, isegi surmaga lõppeda võiva
kõhulahtisuseni. Teavitage arsti, kui teil tekib rifapentiini võtmise ajal või järel kõhulahtisus. Teie arst
peab teid sel juhul väga hoolikalt jälgima ja vajadusel ravi rifapentiiniga katkestama.
Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
5.

Kuidas rifapentiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoidke seda ravimit toatemperatuuril (20–25 °C juures), kuivas ja soojusallikatest eemal.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
6.

Muu teave

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.
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