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 ريفاكسيمين )كزيفاكسان( 
Rifaximin (Xifaxan) (Arabic) 

 
(، وفرط نُمو IBS-Dهو ُمضاٌد حيوي إلسهال الُمسافر، متالزمة القولون العصبي المصحوب باإلسهال )ريفاكسيمين 

 (. SIBOالبكتيريا في األمعاء الدقيقة )

Rifaximin is an antibiotic for traveler’s diarrhea, Irritable Bowel Syndrome with 

Diarrhea (IBS- D), and Small Intestine Bacterial Overgrowth (SIBO).  

 

 ?How do I take Rifaximinكيف أتناوُل ريفاكسيمين؟  

  يوميًا مّرات  ثالث إلى مرتين مج 550ل. تناول يأتي ريفاكسيمين على شكل ُحبوب تُتناول عن طريق الفم مع أو بدون أك

 يوًما. 14لُمّدة 

Rifaximin comes as a tablet to take by mouth with or without food. Take 550mg 

two to three times a day for 14 days. 

 

 ?What are the side effectsما هي اآلثار الجانبية؟ 

 

 Nauseaالغثيان  •

 Stomach painَوَجع المعدة  •

 Dizzinessالدوخة   •

 Excessive tirednessالتعب الزائد  •

 Muscle tighteningتيبّس العضالت  •

 Joint painألم المفاصل  •
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 تحتوي  وقد .تماًما حالتك بمثل المصابين شيجان للمرضىتمي طبإخالء المسئولية: تحتوي هذه الوثيقة على معلومات و/ أو مواد تعليمية قام بتطويرها  
االستشارة الطبية التي طب ميتشيجان بإنشائها وال يتحمل طب ميتشيجان مسؤوليتها. وهي ال تحل محل  يقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى  روابط على

أي أسئلة تحصل عليها من مقدم رعايتك الصحية ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمريض القياسي. تحدث مع مقدم رعايتك الصحية إذا كانت لديك 

 حول هذه الوثيقة أو حالتك أو خطتك العالجية. 
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by 
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online 

content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not 
assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because 

your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you 
have any questions about this document, your condition or your treatment plan.  

   الترجمة الشفوية بطب ميتشيجان خدمات :ةالترجم
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