
About Your Medicine: 
RIFAMPIN (rif-AM-pin) is an antibiotic used to treat tuberculosis 
(TB), usually in combination with one or more other medicines for 
TB. Rifampin may also be used to treat other infections.

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.

• Take with a full glass of water on an empty stomach  
(1 hour before or 2 hours after meals).

• Do not miss a dose or take more than one dose at a 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):

Rifampin (RIF) 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

RIF may also: 
• Interfere with birth 

control pills/implants and 
methadone treatment 

• Cause urine, sweat, or tears 
to turn orange

• Permanently stain soft 
contact lenses

• Cause sensitivity to the sun
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Giới Thiệu về Thuốc của Quý Vị: 
RIFAMPIN (rif-AM-pin) là một loại kháng sinh dùng để điều trị 
bệnh lao (TB), thường kết hợp với một hoặc nhiều loại thuốc khác 
để điều trị bệnh lao. Rifampin cũng có thể được sử dụng để điều 
trị tình trạng nhiễm trùng khác.

Trước Khi Sử Dụng Loại Thuốc Này:
Hãy cho bác sĩ, y tá, và dược sĩ của quý vị biết nếu quý vị:

• Bị dị ứng thuốc

• Đang mang thai hoặc dự định có thai

• Đang cho con bú

• Đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào khác

• Đang dùng những loại thuốc không theo toa (như thuốc cảm 
cúm, thuốc giảm đau, vitamin, thảo dược, v.v.)

• Có bất kỳ vấn đề y tế nào khác bao gồm bệnh tiểu đường, 
bệnh gout, bệnh gan hoặc bệnh thận

Lời Khuyên Giúp Quý Vị Dùng Thuốc:
• Dùng đúng theo chỉ dẫn.

• Dùng với một ly nước đầy khi đang đói 
(1 giờ trước hoặc 2 giờ sau bữa ăn).

• Không bỏ lỡ liều hoặc dùng nhiều hơn một liều cùng một lúc.

• Không chia sẻ thuốc của quý vị với người khác.

• Giữ loại thuốc này và tất cả các loại thuốc khác ngoài tầm với 
của trẻ em.

• Bảo quản ở nơi mát mẻ, khô ráo, tránh xa nhiệt độ quá nóng 
hoặc quá lạnh.

Những Gì Quý Vị Cần Biết 
về Thuốc Điều Trị Bệnh Lao 
(TB) của Quý Vị:

Rifampin (RIF) Dùng Đường Uống

Cảnh báo:
• KHÔNG uống rượu bia trong khi 

dùng loại thuốc này để tránh các 
vấn đề gan có thể xảy ra.

• Nếu quý vị cho rằng mình đã 
dùng loại thuốc này quá liều, hãy 
gọi cho Bộ Phận Kiểm Soát Chất 
Độc theo số 1-800-222-1222. 

Tác Dụng Phụ Có Thể Có của 
Thuốc Điều Trị Bệnh Lao (TB):

• Rối loạn dạ dày hoặc đau dạ dày

• Buồn nôn hoặc nôn mửa

• Rất yếu hoặc mệt mỏi

• Các triệu chứng giống như cúm

• Nước tiểu có màu cà phê/trà 
hoặc phân có màu nhạt

• Vàng mắt hoặc vàng da

• Phát ban hoặc ngứa

• Dễ chảy máu hoặc bầm tím

• Mờ mắt

• Đau hoặc ngứa ran ở bàn tay, bàn 
chân, hoặc khớp

• Chóng mặt

• Sốt

Hãy liên lạc với y 
tá DHEC của quý 
vị ngay lập tức nếu 
quý vị gặp bất kỳ tác 
dụng phụ nào trong 
số này.

www.scdhec.gov/tb

RIF cũng có thể: 
• Ảnh hưởng đến tác dụng của 

viên thuốc/bộ phận cấy ghép 
tránh thai và điều trị bằng 
methadone

• Khiến nước tiểu, mồ hôi hay 
nước mắt chuyển thành màu 
cam

• Dây màu vĩnh viễn lên kính áp 
tròng mềm

• Gây mẫn cảm với ánh nắng 
mặt trời
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