
Targocid används till vuxna och barn (inklusive nyfödda barn) för 
att behandla bakteriella infektioner av:
- huden och under huden - ibland kallad 
"mjukvävnad"
- ben och leder
- lungan
- urinvägarna
- hjärtat - ibland kallat "endokardit"
- bukväggen - bukhinneinflammation
- blodet, när det orsakas av något av tillstånden som anges 
ovan
Targocid kan användas för att behandla vissa infektioner orsakade av

Clostridium di cile' bakterier i tarmen. För detta tas lösningen genom 

munnen.

Allvarliga hudreaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom, 
toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili 
och systemiska symtom (DRESS), akut generaliserad 
exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats vid användning 
av teikoplanin. Om du utvecklar allvarliga hudutslag eller andra 
hudsymtom enligt beskrivningen i avsnitt 4, sluta ta Targocid 
och kontakta din läkare eller sök omedelbart läkare.

• vattentabletter (som furosemid) - även kallade "diuretika" 
som kan orsaka hörselproblem och/eller njurproblem.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med 

din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Targocid.

• Underhållsdos: 6 mg för varje kilo kroppsvikt, ges en 
gång om dagen, genom injektion i en ven eller 
muskel

• Underhållsdos: 8 mg för varje kilogram kroppsvikt, ges en 

gång om dagen, som en infusion genom ett dropp i en ven.

Barn (från 2 månader till 12 år)
• Startdos (för de tre första doserna): 10 mg för varje 

kilogram kroppsvikt, ges var 12:e timme, genom 
injektion i en ven.

• Underhållsdos: 6 till 10 mg för varje kilogram kroppsvikt, 
ges en gång om dagen, genom injektion i en ven.

200 mg pulver för
solu ti påf or in injektion/infusion eller oral lösning

®400 mg pulver för
lösning för injektion/infusion eller oral lösning

Ben- och ledinfektioner och hjärtinfektioner
• Startdos (för de första tre till fem doserna): 12 mg för 

varje kilogram kroppsvikt, ges var 12:e timme, genom 
injektion i en ven

• Underhållsdos: 12 mg för varje kilo kroppsvikt, ges en 
gång om dagen, genom injektion i en ven eller 
muskel

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar 
att skaffa barn, rådfråga din läkare, apotekspersonal eller 
sjuksköterska innan du får detta läkemedel. De kommer att 
avgöra om du får detta läkemedel eller inte när du är 
gravid. Det kan finnas en potentiell risk för problem med 
innerörat och njurar.
Tala om för din läkare om du ammar innan du får detta 
läkemedel. Han/hon kommer att bestämma om du kan 
fortsätta amma eller inte medan du får Targocid. Studier på 
djurs reproduktion har inte visat tecken på 
fertilitetsproblem.

Tester

Under behandlingen kan du få tester för att kontrollera ditt blod, 
dina njurar, din lever och/eller din hörsel. Detta är mer troligt 
om:
• din behandling kommer att pågå under lång tid

• du   behöver behandlas med höga laddningsdoser (12 mg/kg två gånger om 

dagen)

• du   har problem med njurarna
• du   tar eller kan ta andra läkemedel som kan 

påverka ditt nervsystem, njurar eller hörsel.
Hos personer som får Targocid under lång tid kan bakterier 
som inte påverkas av antibiotikan växa mer än normalt - din 
läkare kommer att kontrollera detta.

teikoplanin
Hur Targocid ges
Läkemedlet kommer normalt att ges till dig av en läkare eller 

sjuksköterska.

• Det kommer att ges som injektion i en ven (intravenös användning) eller 

muskel (intramuskulär användning).

• Det kan också ges som en infusion genom ett dropp i en 
ven.
Endast infusionen ska ges till spädbarn från födseln till 
2 månaders ålder.
För att behandla vissa infektioner kan lösningen tas via munnen (oral 

användning).

Är den här boken svår att se eller 
läsa? Ring 0800 035 2525 för hjälp Infektion orsakad av 'Clostridium di cile' bakterie Den 

rekommenderade dosen är 100 till 200 mg genom munnen, två 

gånger om dagen i 7 till 14 dagar.
Läs hela denna information noggrant innan du får detta 

läkemedel eftersom den innehåller viktig information för 

dig.

- Behåll denna lea et. Du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal 

eller sjuksköterska.

- Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller 

sjuksköterska. Detta inkluderar alla möjliga sidoeffekter som inte är 

listade i denna information. Se avsnitt 4.

2. Vad du behöver veta innan du får 
Targocid

Vuxna och äldre patienter med njurproblem Om du har 
njurproblem kommer din dos vanligtvis att behöva sänkas 
efter den fjärde behandlingens dag:
• För personer med lindriga och måttliga njurproblem - 

underhållsdosen ges varannan dag eller hälften av 
underhållsdosen en gång om dagen.

• För personer med allvarliga njurproblem eller i 
hemodialys - underhållsdosen ges var tredje dag, 
eller en tredjedel av underhållsdosen en gång 
om dagen.

Använd inte Targocid om:

• du   är allergisk mot teikoplanin eller något av övriga 
innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Köra bil och använda maskiner

Du kan ha huvudvärk eller känna dig yr medan du behandlas med Targocid. 

Om detta händer ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller 

maskiner.

Andra läkemedel och Targocid
Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du 

använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra 

läkemedel. Detta beror på att Targocid kan påverka hur vissa andra 

läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan också påverka hur Targocid 

fungerar. Tala särskilt om för din läkare, apotekspersonal eller 

sjuksköterska om du tar följande läkemedel:

• Aminoglykosider eftersom de inte får blandas med 
Targocid i samma injektion. De kan också orsaka 
hörselproblem och/eller njurproblem.

• amfotericin B - ett läkemedel som behandlar svampinfektioner 
som kan orsaka hörselproblem och/eller njurproblem

• ciklosporin - ett läkemedel som påverkar immunsystemet 
vilket kan orsaka hörselproblem och/eller njurproblem

• cisplatin - ett läkemedel som behandlar maligna tumörer som 
kan orsaka hörselproblem och/eller njurproblem

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får 

Targocid om:

• du   är allergisk mot ett antibiotikum som kallas 'vancomycin'

• du   har haft en utblåsning av din övre del av din kropp 
(red man syndrome)

• du   har ett minskat antal trombocyter (trombocytopeni)
• du   har njurproblem
• du   tar andra läkemedel som kan orsaka hörselproblem 

och/eller njurproblem. Du kan få regelbundna tester för 
att kontrollera om dina njurar och/eller lever fungerar 
korrekt (se "Andra läkemedel och Targocid").

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med 

din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Targocid.

Om du har mer Targocid än du borde
Det är osannolikt att din läkare eller sjuksköterska kommer att 

ge dig för mycket medicin. Men om du tror att du har fått för 

mycket Targocid eller om du är upprörd, tala med din läkare 

eller sjuksköterska omedelbart.

Vad finns i denna lea et

1. Vad Targocid är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Targocid
3. Hur du använder Targocid

4. Eventuella sidoeffekter

5. Hur Targocid ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och annan information

Targocid innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 

injektionsflaska och är i princip "natriumfritt".
Peritonit för patienter i peritonealdialys
Startdosen är 6 mg för varje kilo kroppsvikt, som en 
enda injektion i en ven, följt av:
• Vecka ett: 20 mg/L i varje dialyspåse
• Vecka två: 20 mg/L i varannan dialyspåse
• Vecka tre: 20 mg/L i dialyspåsen över natten.

3. Hur du använder Targocid
Om du glömmer att ta Targocid

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ha instruktioner om när du 

ska ge dig Targocid. Det är osannolikt att de inte kommer att ge dig 

medicinen enligt ordinationen. Men om du är orolig, prata med din 

läkare eller sjuksköterska.

Den rekommenderade dosen är

Vuxna och barn (12 år och äldre) utan 
njurproblem1. Vad Targocid är och vad det används för
Hud och mjukvävnad, lung- och urinvägsinfektioner
• Startdos (för de tre första doserna): 6 mg för varje 

kilo kroppsvikt, ges var 12:e timme, genom 
injektion i en ven eller muskel

Targocid är ett antibiotikum. Det innehåller ett läkemedel som kallas 

"teikoplanin". Det fungerar genom att döda bakterierna som orsakar 

infektioner i din kropp.

Bebisar (från födseln till 2 månaders ålder)

• Startdos (första dagen): 16 mg för varje kilogram 
kroppsvikt, som en infusion genom ett dropp i en ven.

Om du slutar med Targocid
Sluta inte ta detta läkemedel utan att först prata med din läkare, 

apotekspersonal eller sjuksköterska.
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Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, 

fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du 

märker någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva 

akut medicinsk behandling:

Sällsynt(kan vara upp till 1 av 1 000 personer)

• infektion (böld).
• Övriga innehållsämnen är natriumklorid och 
natriumhydroxid.

Följande information är endast avsedd för läkare 
eller sjukvårdspersonal:

• Ringsignallösning

• Ringer-laktatlösning
• 5 % dextrosinjektion
• 10 % dextrosinjektion
• 0,18 % natriumklorid och 4 % glukoslösning
• 0,45 % natriumklorid och 5 % glukoslösning
• Peritonealdialyslösning innehållande 1,36 % eller 3,86 % 
glukoslösning.

4. Eventuella sidoeffekter Okänt(frekvensen kan inte uppskattas utifrån 
tillgängliga data)
• problem där injektionen gavs - såsom hudrodnad, 

smärta eller svullnad

Hur Targocid ser ut och innehållet i förpackningen Targocid 
är ett pulver till lösning för injektion/infusion eller oral lösning.

Pulvret är svampigt, elfenben och färgad homogen 
massa.
Pulvret är förpackat:
• i en typ I, färglös glasflaska med användbar volym på 10 

mL för 200 mg försluten med bromobutylgummipropp 
och ip-o-topp aluminiumgul överförsegling.

• i en typ I, färglös glasflaska med användbar volym på 22 mL för 
400 mg försluten med bromobutylgummipropp och ip-o-top-
aluminiumgrön försegling av plast.

Praktisk information för vårdpersonal om 
beredning och hantering av Targocid.Ovanlig(kan gälla upp till 1 av 100 personer)

• svullnad och koagulering i en ven
• andningssvårigheter eller väsande andning (bronkospasm)

• får fler infektioner än vanligt - dessa kan vara tecken 
på ett minskat antal blodkroppar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka 
biverkningar, även om alla inte får dem.

Detta läkemedel är endast för engångsbruk.

Administreringssätt
Den rekonstituerade lösningen kan injiceras direkt eller 
alternativt spädas ytterligare.
Injektionen ges antingen som en bolus under 3 till 5 
minuter eller som en 30 minuters infusion.
Endast infusionen ska ges till spädbarn från födseln till 
2 månaders ålder.
Den färdigberedda lösningen kan också ges via munnen.

Allvarliga sidoeffekter Rapportering av sidoeffekter

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller 

sjuksköterska. Detta inkluderar alla möjliga sidoeffekter som inte är listade i 

denna information.

Avbryt behandlingen och berätta omedelbart för din läkare eller 

sjuksköterska om du märker någon av följande allvarliga 

biverkningar - du kan behöva akut medicinsk behandling:

Okänt(frekvensen kan inte uppskattas utifrån 
tillgängliga data)
• brist på vita blodkroppar - tecknen kan inkludera: feber, 

svår frossa, ont i halsen eller munsår (agranulocytos)
• njurproblem eller förändringar i hur dina njurar 

fungerar - visas i tester. Frekvensen eller 
svårighetsgraden av njurproblem kan öka om du 
får högre doser

• epileptiska ts
Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du märker någon 

av biverkningarna ovan.

Hållbarhet för beredd lösning
Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning av den 

rekonstituerade lösningen, framställd enligt rekommendation, har 

visats i 24 timmar vid 2 till 8°C.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas 

omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider 

och förhållanden före användning användarens ansvar och 

skulle normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8°C, såvida 

inte beredning har skett under kontrollerade och validerade 

aseptiska förhållanden.

Ovanlig(kan gälla upp till 1 av 100 personer)
• plötslig livshotande allergisk reaktion - tecknen kan inkludera: 

andningssvårigheter eller väsande andning, svullnad, utslag, 
klåda, feber, frossa

Storbritannien
Du kan också rapportera sidoeffekter direkt via Yellow Card 
Scheme på: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller söka efter MHRA 
Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att 
rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information 
om detta läkemedels säkerhet.

Beredning av rekonstituerad lösning
Lösningen rekonstitueras genom att tillsätta 3,14 ml vatten för 
injektion till injektionsflaskan med 200 mg och 400 mg pulver. 
Vattnet tillsätts långsamt till injektionsflaskan som ska roteras 
tills allt pulvret är upplöst för att undvika skumbildning. Om 
skum utvecklas, låt lösningen stå i cirka 15 minuter så att 
skummet försvinner.
Endast klara lösningar ska användas.
Färgen på lösningen kan variera från gulaktig till 
mörkgul.
Den slutliga lösningen är isotonisk med plasma och har ett pH på 

7,2-7,8.

Sällsynt(kan vara upp till 1 av 1000 personer)

• framskjutning av överkroppen

Paketstorlek:

- 1 injektionsflaska med pulver

- 5x1 injektionsflaskor med pulver

- 10x1 injektionsflaskor med pulver

- 25x1 injektionsflaskor med pulver

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Okänt(frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga 
data)
• blåsor i huden, munnen, ögonen eller könsorganen - dessa kan 

vara tecken på något som kallas "toxisk epidermal nekrolys" 
eller "Stevens-Johnsons syndrom"

• röda fjällande utbredda utslag med knölar under huden 
(inklusive dina hudveck, bröst, mage, (inklusive mage), 
rygg och armar) och blåsor åtföljda av feber - dessa kan 
vara symtom på något som kallas "akut generaliserad 
exanthematös pustulos (AGEP)" '

• "läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom 
(DRESS)". KLÄNNING uppträder initialt som u-liknande 
symtom och utslag i ansiktet, sedan långvariga utslag med 
hög temperatur, ökade nivåer av leverenzymer som ses i 
blodprover och en ökning av en typ av vita blodkroppar 
(eosinofili) och förstorade lymfkörtlar.

Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du märker någon 

av biverkningarna ovan.

5. Hur Targocid ska förvaras

Andra sidoeffekter
Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av följande:

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Använd 
inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på 
kartongen och etiketten på injektionsflaskan efter EXP. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.
Detta läkemedel kräver inga speciella 
förvaringsvillkor.
Information om förvaring och hur lång tid det tar att 
använda Targocid, efter det att det har rekonstituerats och 
är klart att användas, beskrivs i 'Praktisk information för 
vårdpersonal om beredning och hantering av Targocid'.

Hållbarhet för utspädd medicin

Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning av den 

rekonstituerade lösningen, framställd enligt rekommendation, har 

visats i 24 timmar vid 2 till 8°C.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas 

omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider 

och förhållanden före användning användarens ansvar och 

skulle normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8°C, såvida 

inte beredning/spädning har skett under kontrollerade och 

validerade aseptiska förhållanden. .

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Allmänning(kan gälla upp till 1 av 10 personer)

• Utslag, erytem,   klåda
• Smärta

• Feber

Innehavare av godkännande för försäljning 

Sano , 410 Thames Valley Park Drive, Reading, 

Berkshire, RG6 1PT, Storbritannien.

Tel: 0800 035 2525
e- post: uk-medicalinformation@sano .comOvanlig(kan gälla upp till 1 av 100 personer)

• minskat antal trombocyter.
• förhöjda blodnivåer av leverenzymer
• förhöjda blodnivåer av kreatinin (för att övervaka din 
njure)
• hörselnedsättning, ringningar i öronen eller en känsla av att du eller 

saker omkring dig rör på sig

• illamående (kräkningar), diarré
• yrsel eller huvudvärk

Nominellt innehåll av teikoplanin i injektionsflaskan 200 mg 400 mg

Tillverkare
Sano Srl, Via Valcanello 4 
03012 Anagni (FR), Italien

Volym pulverflaska 10 ml 22 ml

6. Förpackningens innehåll och annan 
information

Volym som innehåller nominell 
teikoplanindos (extraherad med 
5 ml spruta och 23 G nål)

Förfogande

Eventuellt oanvänt läkemedel eller avfall ska 
kasseras i enlighet med lokala krav.

Detta läkemedel är godkänt i EES-medlemsstaterna 
under följande namn: Danmark, Finland, Norge, 
Sverige, Storbritannien: Targocid

3,0 ml 3,0 ml

Vad Targocid innehåller
• Den aktiva substansen är teikoplanin. Varje injektionsflaska 

innehåller antingen 200 mg eller 400 mg teikoplanin.

Beredning av den utspädda lösningen före infusion 
Targocid kan administreras i följande infusionslösningar:
• natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).Denna information reviderades senast 12/2021. 838302


