
  

 

 

 

                                                

 باشد. ریفاکسیمین می گرمیلیم 550روکش دار روفاکسیم حاوي قرص 
) در بزرگساالن  IBS-Dبه همراه اسهال (   ریپذکی تحربرد. این دارو براي درمان سندرم روده  است که باکتري ها را از بین می  کیوتیبیآنت روفاکسیم یک داروي  

دهد، بهبود بخشد یا از آن  عالئم انسفالوپاتی کبدي را که در بیماران مبتال به بیماري پیشرفته کبد رخ می  تواندیمهمچنین    شود. روفاکسیم استفاده می
 جلوگیري کند. 

 بسته بندي و شکل دارویی:

 بیمار می باشد.، در قوطی سفید پلی اتیلنی به همراه سیلیکاژل و برگه راهنما باشدو بیضی شکل می رنگآجري عدد قرص روکش دار  30حاوي 
 شود. ) در بزرگساالن استفاده میIBS-Dبه همراه اسهال (  ریپذکیتحرروفاکسیم براي درمان سندرم روده  موارد مصرف:

گرم، سه بار  میلی  550پذیر به همراه اسهال، مصرف یک عدد قرص خوراکی  شده روفاکسیم براي سندرم روده تحریکدوز توصیه  میزان مصرف:

شده روفاکسیم براي انسفالوپاتی کبدي،  دوز توصیه   ی، درمان تکرار شود.دوز قبلروز است. در صورت بازگشت عالئم، با همان  14در روز به مدت  
 گرم، دو بار در روز همراه با یک لیوان آب است. میلی  550راکی مصرف یک عدد قرص خو

سرگیجه، سردرد، ضعف در تنفس، احساس بیماري، معده درد همراه با نفخ و تورم، اسهال، تحریک شدن پوست و خارش،   عوارض جانبی:

گی، تب،  آلودخوابرکالمی، گیجی، اضطراب، احساس  ی، از دست دادن اشتها، هیپخونکم ،گرفتگی عضالت، درد مفاصل، تورم پا، مچ پا یا انگشتان

 . ادم

 در صورت داشتن هرگونه عوارض جانبی زیر، حتماً مصرف روفاکسیم را قطع کنید و بالفاصله به پزشک خود اطالع دهید: 
 غیرمتداول: 

 هاي خونی متورم در گلو (واریس مري)خونریزي از رگ -
 روفاکسیم اسهال شدید در هنگام و پس از طول درمان با  -

 شناخته نشده: 
 از: تورم صورت، زبان یا گلو، مشکالت بلعی، کهیر و مشکالت تنفسی. عبارتندیا آنژیوادم. عالئم  ازحدش یب واکنش آلرژیک، حساسیت  -
 باشد.  خون ي هاممکن است به علت کاهش پالکت ي کهکبود ای رمعمولیغ ، رمنتظرهیغ ي زیخونر هرگونه -

 :میروفاکس ينگهدار یچگونگ

 تا در برابر نور و رطوبت محافظت شود.  دیی نما ي خود نگهدار یدر ظرف اصل گرادی درجه سانت  30 ریز ي را در دما میروفاکس •
 باشد. این دارو را بعد از تاریخ انقضاي درج شده بر روي بطري و جعبه، مصرف نکنید. تاریخ انقضاي درج شده، آخرین روز در همان ماه می  •
 بار مصرف درپوش بطري را محکم ببندید.پس از هر  •

 دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.  •
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 هشدارها و اقدامات احتیاطی 

 :از مصرف روفاکسیم پرهیز کنید اگر •
دهنده  ریفابوتین)، هر یک از مواد تشکیلهاي مشابه (مانند ریفامپیسین یا  بیوتیکبه هر یک از این مواد حساسیت دارید: ریفاکسیمین، انواع آنتی  -

 شده است.)  ذکر 6این دارو (در بخش 
 انسداد روده دارید -

 مبتال به اسهال همراه با تب و یا خون در مدفوع و یا اسهالی که به دلیل آلودگی به غیر از باکتري اشرشیاکالي ایجاد شده است، باشید. -
بیوتیک شامل  مدت با هر آنتیبه رنگ قرمز درآید که این کامالً طبیعی است. درمان طوالنی    تهنگام مصرف روفاکسیم، رنگ ادرار شما ممکن اس  •

 تواند چند ماه پس از پایان مصرف دارو اتفاق بیفتد. ریفاکسیمین ممکن است باعث اسهال شدید شود. این می 
صرف روفاکسیم را قطع کنید و بالفاصله به پزشک خود اطالع اگر در طول یا بعد از استفاده از روفاکسیم به اسهال شدید مبتال شدید، باید م  •

 دهید. 
 شود. استفاده از این دارو در این گروه سنی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. سال توصیه نمی 18روفاکسیم براي کودکان و نوجوانان زیر  •

 مصرف در دوران بارداري و شیردهی

این دارو در دوران بارداري و شیردهی وجود ندارد لذا مصرف روفاکسیم در این دوران بدون تجویز پزشک توصیه     اطالعات کافی در مورد مصرف
 شود. نمی
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