PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Rifabutiin, 150 mg, kapsel

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 rifabutiin ja milleks seda kasutatakse

Rifabutiin on antibiootikum. See omab toimet mükobakterite vastu.
Rifabutiin on näidustatud tuberkuloosi (tuberkuloosi tekitaja on Mycobacterium tuberculosis) ja
Mycobacterium avium’i põhjustatud infektsiooni raviks.

2.

Mida on vaja teada enne rifabutiini võtmist

Ärge võtke rifabutiini:
-

kui olete rifabutiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
kui te olete rase või toidate last rinnaga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne rifabutiini võtmist pidage nõu oma arstiga:
kui teil on või on varasemalt olnud probleeme maksa või neerudega.
Rifabutiin põhjustab sageli uriini värvumist punaseks/oranžiks, võite märgata ka naha ja teiste
kehavedelike värvuse muutust. Selle pärast ei ole tarvis muretseda. Kuid kui nahavärvuse muutus on
nii intensiivne, et mõjutab teie elukvaliteeti ja kutsub esile meeleoluhäireid, siis rääkige sellest oma
arstile.
Ravim võib põhjustada ka pehmete kontaktläätsede värvuse muutust.
Teie arst viib läbi uuringud, veendumaks, et teil ei ole aktiivset tuberkuloosi või mõnd teist
mükobakteri infektsiooni. Kui võtate rifabutiini kombineerituna teiste ravimitega infektsiooni raviks,
võidakse teile teha ka regulaarseid silmauuringuid.
Muud ravimid ja rifabutiin
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Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui rifabutiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
-

diabeediravimid
valuvaigistid (nt mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, sh aspiriin (atsetüülsalitsüülhape))
opioidid (sh metadoon)
antikoagulandid (verevedeldajad) nagu varfariin
kortikosteroidid (põletiku või allergia raviks) nagu prednisoloon
tsüklosporiin või takroliimus (immunosupressandid)
kinidiin või digitalis (aga mitte digoksiin) (südamehaiguste ravimid)
dapsoon (nahainfektsioonide või pneumoonia ravim)
fenütoiin (epilepsia ravim)
antimükootikumid (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ained), eriti flukonasool,
itrakonasool, posakonasool, vorikonasool, ketokonasool või mikonasool
viirusevastased ained, eriti indinaviir, sakvinaviir, ritonaviir või amprenaviir,
fosamprenavoir/ritonavoir, lopinaviir/ritonaviir, tipranaviir/ritonaviir
klaritromütsiin (antibiootikum)

Rifabutiin võib vähendada suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide toimet. Ravi
ajal rifabutiiniga on soovitatav kasutada mõnd teist rasestumisvastast meetodit (nt kondoomi).
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt, kas seda tohib võtta koos rifabutiiniga.
Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.
Rifabutiini võtmine koos toidu, joogiga
Rifabutiini kapselid võib võtta enne või pärast sööki.
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.
Rifabutiini kasutamine on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et rifabutiin mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

3.

Kuidas rifabutiini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.
Rifabutiini kapsleid võetakse suu kaudu ühe korra päevas.
Rifabutiini võetakse tavaliselt kombineerituna teiste mükobakteri infektsiooni raviks mõeldud
antibiootikumidega. Võetavate kapslite arv sõltub sellest, millist haigust teil ravitakse, milline on teie
tervislik seisund ja millised on teiste samaaegselt kasutatavate ravimite annused. Täpse annuse ja
raviskeemi määrab igale patsiendile individuaalselt tema raviarst.
Tavapärased annused on:
- tuberkuloosi raviks 1 kuni 3 kapslit üks kord päevas
- teiste mükobakteri infektsioonide raviks 3 kuni 4 kapslit üks kord päevas.
Kuid teie arst võib teile määrata madalama annuse, kui te võtate samaaegselt ka muid ravimeid
mükobakteri infektsiooni raviks.
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Kui te võtate rifabutiini 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 rifabutiini 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.
Kui te lõpetate rifabutiini võtmise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Rifabutiin-ravi korral tuleb
alati järgida väga täpselt arsti ette kirjutusi. Ärge muutke iseseisvalt oma raviskeemi ega lõpetage ravi
enneaegselt ilma arstiga konsulteerimata isegi, kui teile tundub, et teie sümptomid on hakanud
taanduma. Kui te lõpetate ravi liiga vara, võib teie haigus uuesti ägeneda. Ravi korduv alustamine võib
aga viia ravimresistentsuse kujunemiseni (st teie organismis esinev haigustekitaja kaotab tundlikkuse
ravimi suhtes ja muutub ravimatuks).
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Teavitage oma arsti kohe, kui teil tekib selle ravimi võtmise järel mõni järgmistest tõsistest
sümptomitest:
•
Äkitselt tekkivad kähinad, hingamisraskused, valu rinnus, laugude, näo või huulte turse, lööve
või sügelus (eriti üle kogu keha). Need on raske allergilise reaktsiooni sümptomid.
•
Antibiootikumiravi ajal või järel võivad esineda kõhulahtisus, kõhuvalu, verine roe ja/või
kehatemperatuuri tõus, mis võivad olla tõsise soolepõletiku sümptomid. Need on Clostridium difficile
infektsiooni sümptomid.
•
Anafülaktiline šokk, mida esineb ka teiste sama rühma antibiootikumidega.
•
Sagedased ja/või tõsised infektsioonid, haavandid suus ja/või kurgus, ebaharilike või nähtava
põhjuseta verejooksude ja verevalumite teke, väiksed (nõelapea suurused) punased täpid nahal ja/või
suus, ebaharilikult kahvatu nahk, nõrkus. Need on raske vereloome häire sümptomid.
Rifabutiin võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid
Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)
•
•
•
•

iiveldus
palavik
nahalööve
lihasvalu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)
•
silmade valu või punetus, nägemise hägustumine või kadu
•
naha ja silmade kollaseks muutumine, nahasügelus, tume uriin (maksa funktsioonihäire
sümptomid)
•
oksendamine
•
liigesevalu
•
naha värvuse muutused
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Lisaks on teatatud veel kõrvaltoimetest nagu gripisarnane haigestumine, rõhumistunne rinnus või valu
rinnus ja õhupuudus, maksapõletik (hepatiit) ja hemolüüs (vere punaliblede arvu vähenemine), nende
täpne esinemissagedus on teadmata.
Rifabutiini kasutamise ajal peab teie arst regulaarselt võtma teilt vereproove, et jälgida selle ravimi
mõju teie vere valge- ja punalibledele, vereliistakutele (rakud, mis aitavad verel hüübida) ja maksa
funktsioonile.
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 rifabutiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
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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