Thông tin về thuốc
Medication Information: Vietnamese
Isoniazid

Ethambutol
Các tác dụng phụ có thế có:
 Buồn nôn, nôn
 Tê chân và tay, cảm giác ngứa
Thông báo:
 Nếu bạn có tiền sử bệnh về gan hay thận
Báo ngay cho nhân viên y tế:
 Nếu bạn có thay đổi về thị giác, có khó khăn trong xác
định màu sắc.

Pyrazinamide
Các tác dụng phụ có thế có:
 Buồn nôn, nôn
 Phát ban ngoài da, vàng da
 Sưng các khớp và đau
 Sốt
 Mất cảm giác ngon miệng
Thông báo:
 Nếu bạn có tiền sử bệnh gút.
 Nếu bạn có tiền sử bệnh đái đường (có chỉ số đường
cao trong máu)
 Nếu bạn đang mang thai.
Hướng dẫn:
 Uống ít nhất 8 ly (2 lít) nước hàng ngày.

Rifampin
Các tác dụng phụ có thế có:
 Chứng ợ chua, buồn nôn, nôn, ỉa chảy
 Phát ban ngoài da, đổ mồ hôi, vàng da
 Nước tiểu vàng, phân nhạt màu
 Chảy nước mắt
 Buồn ngủ
 Sốt
 Đau ở miệng và lưỡi
Thông báo:
 Nếu bạn đang uống thuốc bệnh hen suyễn, lên cơn co
giật, HIV hay đái đường.
 Nếu bạn đang uống thuốc bệnh tim hay cao huyết áp.
 Nếu bạn đang uống thuốc để pha loãng máu
(Coumadin)
 Nếu bạn đang uống thuốc ngừa thai, uống thuốc
Norplant, hay tiêm thuốc Depoprovera.
 Nếu bạn đang uống estrogen để thay thế hóc-môn.
Hướng dẫn:
 Các chất lõng trong cơ thể (nước mắt, mồ hôi, nước
tiểu) sẽ chuyển sang màu vàng
 Không nên mang kính áp tròng vì chúng đổi màu.
 Da của bạn có thể tăng nhạy cảm với mặt trời. Sử
dụng màn chắn nắng.
 Vài biện pháp ngừa thai có thể mất tác dụng. Sử dụng
biện pháp khác thay thế như sử dụng bao cao su.
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Các tác dụng phụ có thế có:
 Buồn nôn, nôn, táo bón
 Tê chân và tay, cảm giác ngứa, đau
 Thị giác thay đổi vàng mắt
 Phát ban ngoài da, vàng da
 Mất cảm giác ngon miệng
 Nước tiểu đậm màu (màu trà/coca cola)
 Sốt hay ớn lạnh
Thông báo:
 Nếu bạn đang uống thuốc cho bệnh lên cơn co giật.
 Nếu bạn có tiền sử bệnh lên cơn co giật.
Hướng dẫn:
 Tốt nhất là tránh chất có cồn (bia, rượu và uýt-ky)
trong khi uống thuốc này.
 Uống vitamin B-6 được cho khi uống thuốc.
 Nếu có nóng sốt xảy ra, tránh ăn thực phẩm như pho
mát và thịt, nước tương, bao gồm đậu hủ tươi, súp
Miso, đậu xanh Ý (đậu fava), đậu trắng hay đậu tằm
(đậu bo), dưa cải bắp, kim chi, cơm rượu (Marmite),
rượu, bia bao gồm cả bia không có cồn.

Báo ngay cho nhân viên y tế:



Nếu bạn ngưng uống các loại thuốc này vì lý do
nào đó.
Nếu bạn có phản ứng phụ khi uống các thuốc này.

Phòng y tế:

Điện thoại
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