
About Your Medicine:  
ISONIAZID (eye-soe-NYE-a-zid) is an antibiotic used to prevent or 
treat tuberculosis (TB).

Before Using This Medicine:
Tell your doctor, nurse, and pharmacist if you:

•  Have drug allergies

•  Are pregnant or plan to become pregnant

•  Are breastfeeding

•  Are taking any other prescription medicines 

•  Are taking over-the-counter medicines (such as cold 
medicines, pain relievers, vitamins, herbs, etc.)

•  Have any other medical problems including diabetes, gout, 
liver disease, or kidney disease

Tips to Help You Take Your Medicine:
•  Take exactly as directed.

•  Do not miss any doses or take two doses at the same time.

•  Do not share your medicines with others.

•  Keep this and all other medicines out of the reach of children.

•  Store in a cool, dry, place away from extreme heat or cold.

What You Need To  
Know About Your Medicine  
For Tuberculosis (TB):

Isoniazid (INH) Oral

Warnings:
• DO NOT drink alcohol while on 

this medicine to avoid possible 
liver problems.

• If you think you have taken an 
overdose of this medicine, call 
Poison Control at 1-800-222-1222. 

Possible Side Effects of  
TB Medicines:

• Upset stomach or stomach pain

• Nausea or vomiting

• Severe weakness or tiredness

• Flu-like symptoms

• Coffee/tea colored urine or  
light stools

• Yellow eyes or skin

• Rash or itching

• Easily bleeding or bruising

• Blurred vision

• Pain or tingling in hands, feet,  
or joints

• Dizziness

• Fever

Please contact 
your DHEC nurse 
immediately if you 
experience any of 
these side effects.

www.scdhec.gov/tb

INH may: 
•  Cause dizziness

•  Cause a tingling sensation 
or numbness of mouth, 
hands, and feet
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က ိယုတ်ော၏်ဆေးပညာအကြ ောငး်:

Isoniazid (မျကစ် ိ soe-Nye-a-zid) တဘီရီောဂါကာကယွတ်ားဆးီသ ိုမ့
ဟတုက်သုရနအ်သ ုးံပြ တုစဥ်းီပဋဇိဝီဆေးဖြ စပ်ါတယ်

ဒါဟာဆေးပညာအသ ုးံပြ ခုြ ငး်ဖြ စမ်:ီသင၏်ဆရာဝန,် သနူာ

ပြ နုငှ ်ဆ့ေးဝါးက ိပုြ ောပြ ပါသင ျသညျဆ ိပုါက:
•  မ းူယစဆ်ေးဝါးဓာတမ်တညမ်ျား
•  က ိယုဝ်နဆ်ောငသ် ိုမ့ဟတုက် ိယုဝ်နဆ်ောငဖ် ိုစ့စီဉထ်ား
•  န ိုတ့ ိကုဖ်ြ စက်ြ သည်
•  အခြ ားမညသ်ည်ဆ့ေးည ွနှး်ဆေးဝါးမ ျားယပူြ းီနေကြ တယ်
•  ကောငတ်ာဆေးဝါးမ ျားကျောယ်ပူြ းီနေကြ တယ(်ထ ိကု ဲသ့ ိုသ့ောစသ

ညတ် ိုက့ ိခု ျမး်အေးဆေးဝါးမ ျား, အက ိကုအ်ခပဲ ျောကဆ်ေး, ဗတီာမင,် 
ဟငး်သးီဟငး်ရ ကွ,် အဖြ စ)်

•  အခြ ားမညသ်ည်ဆ့ေးဘကဆ် ိငုရ်ာပြ ဿနာများရ ှသိညဆ်းီခ ျ ိ,ု ဂေါက,် 
အသညး်ရောဂါ, သ ိုမ့ဟတုက်ျောကက်ပရ်ောဂါအပါအဝင ်

သငက်သင ်ရ့ဲဆ့ေးပညာယကူ ိကု ညူပီါဖ ိုအ့ကြ ောငး်သကိောငး်စရာများ:
•  ည ွနှက်ြ ားထားအဖြ စအ်တအိကျက ိယု ပူါ။
•  မညသ်ည့ဆ်ေးမ ျားက ိလုကလ်တွသ် ိုမ့ဟတုတ်စခ် ျနိတ်ညး်မာှနစှ ်
•  အခြ ားသမူ ျားနငှ ်အ့တမူရယှယ်ာများက ိသုင ်ရ့ ဲဆ့ေးဝါးလပုပ်ါ။
• သားသမးီမ ျား၏လကလ်မှး်မမမီ ျားထကဲဒရီ ှသိမ ျသှညအ်ခြ ားသော

ဆေးဝါးသမိး်ဆညး်ထားပါ။
• တစဥ်းီအေးမြ အတကွစ်တ ိးုဆ ိငု,် ခြ ောကသ်ေွက့ယွပ်ျောကအ်စနွး်ရောက်

အပအူအေးကနေထားပါ။ သတပိေးချကမ်ျား:

သရိနလ် ိအုပသ်ညအ်ဒဲမီာှသညအ်ဘယသ် ိတုဘီ ီ
ရောဂါသညအ်သင၏်အဆေးပညာအကေွာငျး

Isoniazid (INH) ပါးစပန်ငှ ့ဆ် ိငုသ်ော

သတပိေးချကမ်ျား:
• ဖြ စန် ိငုသ်မျအှသညး်ပြ ဿနာများရေှာင ်

ရာှးရနဒ်ဆီေးပေါန်ေစဉအ်ရကသ်ေစာမသော
ကက်ြ ဘးူ။

• သငျသညျသငသ်ညဤ်ဆေးပညာ၏တစ်
အလနွအ်ကျ ွယံကူြ ပြ ထီငလ်ျငှခ်ေါဆ် ိခုအ
ဆပိထ်နိး်ချပုရ်ေးမာှ 1-800-222-1222. 

ဖြ စန် ိငုပ်ါမ့လားဘေးထကွတ်ဘီဆီေး
ဝါးများက ိ၏ုအကျ ိးုသကရ်ောကမ် ှမုျား:

• စတိဆ် ိးုအစာအမိသ် ိုမ့ဟတုအ်စာအမိန်ာ
ကျငက် ိကုခ် ဲ

• ပျ ိုအ့နခ်ြ ငး်သ ိုမ့ဟတု ်
• ပြ ငး်ထနတ် ဲအ့ားနညး်ခြ ငး်သ ိုမ့ဟတုပ်ငပ်

နး်နမွး်နယ ်
• တပုက်ေွးက ဲသ့ ိုရ့ောဂါလကခ္ဏာ
• ကောဖ်ကီ / လကဖ်ကရ်ညရ်ောငစ် ုဆံးီသ ိုမ့

ဟတုအ်လငး်ထ ိငုခ် ုလံပုဖ် ို ့
• အဝါရောငမ် ျကစ်သိ ိုမ့ဟတုအ်ရေပြ ား
• အဖယုားယခံြ ငး်သ ိုမ့ဟတု ်
• က ိအုလယွတ်ကသူေွးထကွသ် ိုမ့ဟတုက် ွတိ ျ
• မ ှနုဝ်ါးသောရ ပူါရ ုကံ ို
• လက,် ခြ ေ, ဒါမမှဟတုအ်ဆစန်ာကျငမ် ှ ု

သ ိုမ့ဟတုဉ် ျြ းဖဉျြ း
• မ းူဝြ ေခငး်
• အဖျားတက်

သင ်ရ့ ဲ့ DHEC သနူာပြ ကု ိခု ျက ်
ခ ျငး်ဆကသ်ယွပ်ါသငတ် ိုသ့
ညဤ်ဘေးထကွဆ် ိးုကျ ိးုမဆ ို
တေွက့ြ ုခံစံားလျငှ ်

www.scdhec.gov/tb

INH န ိငု:်

• အကြ ောငး်မရ ှမိ းူဝြ ေခငး်

• တစဖ်ဉျြ းဖဉ ျြ းအာရ ုသံ ိုမ့
ဟတုခ်တံငွး်၏ထ ု,ံ လက,် 
ခြ ေက ိဖုြ စပ်ေါ စ်ေ
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