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FICHE RIFAXIMINE 
VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid(1) Indicatie/spectrum(1,2) 

<1%  Actief tegen Mycobacterium tuberculosis, Gram-

positieve kokken (met uitzondering van de 

enterokokken), Neisseria meningitidis, en legionella- 

en brucella-stammen. Ze zijn matig actief tegen Gram-

negatieve bacteriën. 

Rifaximine wordt praktisch niet geresorbeerd en oefent 

zijn werking lokaal uit ter hoogte van de darmflora; het 

wordt gebruikt ter preventie van recidieven van 

episoden van hepatische encefalopathie (meestal in 

associatie met lactulose) 

Dosis 

Volwassenen(1): PO  

550 mg q12h  

Kinderen(2): De veiligheid en werkzaamheid van 

TARGAXAN bij pediatrische patiënten 

(jonger dan 18 jaar) werden niet 

vastgesteld  

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie (1,3) Interacties (3) 

Geen dosisaanpassing 

(Voorzichtigheid geboden bij patiënten met verminderde 

nierfunctie) 

Niet combineren met andere rifamycinen (bv. 

rifabutine) wegens de kans op ernstige verstoring van 

de darmflora. 

Zowel stijging als daling van de INR-waarde is 

mogelijk; indien gelijktijdig gebruik met vitamine K-

antagonisten noodzakelijk is de INR extra controleren, 

dosisaanpassing kan nodig zijn. 

Voorzichtig zijn bij combinatie met een krachtige P-

glycoproteïne-remmer zoals ciclosporine omdat de 

Cmax van en blootstelling aan rifaximine aanzienlijk kan 

toenemen. 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie (1,3) Onverenigbaarheden 

Omdat rifaximine een lokale werking heeft, worden geen 

dosisaanpassingen aanbevolen. 

(Voorzichtigheid geboden bij een ernstig (Child-Pugh C) 

gestoorde leverfunctie en bij een MELD-score >25.) 

NVT 

Therapeutic drug monitoring PK/PD  

NVT Lokale werking ter hoogte van darmflora 

Attest 

NVT 

CAVE (1) 

Kan een roodachtige verkleuring van de urine kan 

veroorzaken. 

Afkortingen:  

PK/PD: pharmacokinetics/pharmacodynamics; NVT: niet van toepassing; SKP: Samenvatting van de kenmerken van het product; MELD: Model for 

End-Stage Liver Disease 

Bronnen: 

1 SKP Targaxan (www.bcfi.be - geconsulteerd online op 20/08/2017); 2 www.BCFI.be (geconsulteerd online op 20/08/2017); 3 

Farmacotherapeutisch Kompas (geconsulteerd online op 30/11/2018) 


