
األطفال ذلك في بما (واألطفال البالغين في  Targocidيستخدم

في:البكتيرية االلتهابات لعالج  )الوالدةحديثي

"الرخوةاألنسجة "أحياناً تسمى - الجلد وتحت الجلد -

والمفاصلالعظام -

الرئة-

البوليةالمسالك -

"الشغافالتهاب "أحياناً يسمى - القلب -
الصفاقالتهاب - البطن جدار -

أعالهالمذكورة الحاالت من أي عن ناتجا ًكان إذا الدم -

تسببهاالتي االلتهابات بعض لعالج  Targocidاستخدام يمكن

أخذ يتم لهذا ، الهضمية. القناة في البكتيريا سيلدي كلوستريديوم

الفم.طريق عن المحلول

متالزمة ذلك في بما خطيرة جلدية تفاعالت عن اإلبالغ تم

والتفاعل السمي ، النخري البشرة وانحالل جونسون ، ستيفنز

 ، )(DRESSالجهازية واألعراض اليوزينيات كثرة مع الدوائي

باستخدام  )(AGEPالمعممة الحادة الطفيضة والبثور

جلدية أعراض أو خطير جلدي بطفح أصبت إذا التييكوبالنين.

تناول عن توقف 4 ، القسم في موصوف هو كما أخرى

الفور.على الطبية العناية اطلب أو بطبيبك واتصل تارجوسيد

 "البولمدرات "أيضاً وتسمى -  )فوروسيميدمثل (الماء أقراص  •
الكلى.في مشاكل أو   /والسمع في مشاكل تسبب قد والتي

فتحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ، ينطبق سبق مما أي كان إذا

.Targocidإعطائك قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى

الجسم وزن من كيلوغرام لكل ملغ 6 المداومة: جرعة  •

أو الوريد في الحقن طريق عن اليوم في واحدة مرة تعطى

العضل

تعطى الجسم وزن من كيلوغرام لكل ملغ 8 المداومة: جرعة  •

الوريد.في بالتقطير تسريب شكل على اليوم في واحدة مرة

)سنة12 إلى شهرين من (األطفال
كيلوغرام لكل ملغ 10 : )األولىالثالث للجرعات (البدء جرعة  •

في الحقن طريق عن ساعة 12 كل تعطى الجسم وزن من

الوريد.

الجسم وزن من كيلوغرام لكل ملغ 6-10 المداومة: جرعة  •

الوريد.في الحقن طريق عن اليوم في واحدة مرة تعطى

بودرةمجم 200
jection  /الفمطريق عن محلول أو التسريب نأنا صا Fعلى أنار منفردا

بودرةمجم 400 ®
الفمطريق عن محلول أو التسريب   /للحقنمحلول

القلبوالتهابات والمفاصل العظام التهابات

12 : )جرعاتخمس إلى ثالث من األولى للجرعات (البدء جرعة  •

عن ساعة ، 12 كل تعطى الجسم ، وزن من كيلوغرام لكل مجم

الوريدفي الحقن طريق

الجسم وزن من كيلوغرام لكل ملغ 12 المداومة: جرعة  •

أو الوريد في الحقن طريق عن اليوم في واحدة مرة تعطى

العضل

والخصوبةوالرضاعة الحمل

تخططين أو حامال ًتكونين قد أنك تعتقدين حامال ً، كنت إذا

الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب

سوف الدواء. هذا إعطائك قبل المشورة على للحصول

قد ال. أم الحمل أثناء الدواء هذا تتلقى كنت إذا ما يقررون

الداخلية األذن في بمشاكل لإلصابة محتمل خطر هناك يكون

والكلى.

الدواء. هذا إعطائك قبل مرضعة ، كنت إذا طبيبك أخبر

الرضاعة في االستمرار بإمكانك كان إذا ما هي   /هوسيقرر

تظهر لم . Targocidإعطاؤك يتم بينما ال ، أم الطبيعية

مشاكل على دليل أي الحيواني التكاثر في الدراسات

الخصوبة.

االختبارات

والكليتين الدم لفحص الختبارات تخضع قد العالج ، أثناء

إذا:ذلك حدوث احتمالية تزداد السمع. أو   /ووالكبد

طويلةلفترة عالجك سيستمر  •

مرتين كجم   /مجم12 (عالية تحميل بجرعات العالج إلى تحتاج  •

)اليومفي
الكلىفي مشكلة لديك  •

على تؤثر قد أخرى أدوية تتناول قد أو تتناول كنت إذا  •

السمع.أو الكلى أو العصبي جهازك

من أكثر الحيوية بالمضادات تتأثر ال التي البكتيريا تنمو قد

لفترة  Targocidإعطاؤهم تم الذين األشخاص في المعتاد

ذلك.من طبيبك سيتحقق - طويلة

تيكوبالنين
Targocidإعطاء يتم كيف
ممرضة.أو طبيب قبل من لك الدواء إعطاء يتم ما عادة

أو  )الوريدطريق عن (الوريد في الحقن طريق عن يعُطى  •

.)العضليالحقن (العضل
بالتنقيط.الوريد في الحقن طريق عن يعطى أن أيضا يمكن  •

وحتى الوالدة منذ األطفال عند فقط التسريب إعطاء يجب

شهرين.عمر

(الفم طريق عن المحلول تناول يمكن العدوى ، أنواع بعض لعالج
.)الفمطريق عن

قراءتها؟ أو المعلومات هذه رؤية الصعب من هل

الجرعة  بكتيريا 'سيلدي كلوستريديوم تسببهاالتي العدوىالمساعدةعلى للحصول 2525 080035 على اتصل

يومياً مرتين الفم ، طريق عن مجم 200 إلى 100 هي بها الموصى

يوماً.14 إلى 7 لمدة

الدواء هذا إعطائك قبل بعناية المعلومات هذه كل اقرأ

لك.بالنسبة مهمة معلومات على يحتوي ألنه

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد . etالورقة بهذه احتفظ -

أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

الممرضة.

أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا -

هذه في مدرجة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة.

4.القسم انظر وغيرها. الصفحة

 Targocidإعطاء قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.
لك

في مشاكل من يعانون الذين المسنين والمرضى البالغين

يجب ما فعادة ًالكلى ، في مشاكل من تعاني كنت إذا  الكلى

العالج:من الرابع اليوم بعد جرعتك خفض

في ومتوسطة خفيفة مشاكل من يعانون الذين لألشخاص  •

جرعة نصف أو يومين ، كل المداومة جرعة تعطى - الكلى

اليوم.في واحدة مرة تعطى المداومة

الكلى في خطيرة مشاكل من يعانون الذين لألشخاص بالنسبة  •

المداومة جرعة إعطاء يتم - الكلى لغسيل يخضعون الذين أو

واحدة مرة المداومة جرعة ثلث إعطاء يتم أو أيام ، ثالثة كل

اليوم.في

إذا: Targocidتستخدم ال

المكونات من أي أو التييكوبالنين من حساسية لديك  •

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى
الماكناتواستعمال السياقة

باستخدام العالج أثناء بالدوار تشعر أو صداع لديك يكون قد

Targocid . أدوات أي تستخدم وال تقود فال هذا ، حدث إذا

آالت.أو

Targocidو األخرى األدوية
أو تستخدم كنت إذا الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك أخبر

ألن وذلك أخرى. أدوية أي تستخدم قد أو مؤخراً استخدمت

Targocid  األخرى. األدوية بعض عمل طريقة على يؤثر أن يمكن

. Targocidعمل طريقة على األدوية بعض تؤثر أن يمكن أيضاً ،

إذا الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك أخبر الخصوص ، وجه على

التالية:األدوية تتناول كنت

تارجوسيد مع خلطها عدم يجب حيث األمينوغليكوزيدات  •

  /والسمع في مشاكل أيضاً تسبب قد الحقنة. نفس في

الكلى.في مشاكل أو

قد التي الفطرية االلتهابات يعالج دواء - ب أمفوتريسين  •

الكلىفي مشاكل أو   /والسمع في مشاكل تسبب

يسبب وقد المناعة جهاز على يؤثر دواء - السيكلوسبورين  •

الكلىفي مشاكل أو   /والسمع في مشاكل

تسبب قد التي الخبيثة األورام يعالج دواء - سيسبالتين  •

الكلىفي مشاكل أو   /والسمع في مشاكل

واإلحتياطاتالمحاذير

تتلقى أن قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

إذا:تارجوسيد

"فانكومايسين"يسمى حيوي مضاد من حساسية لديك  •
الرجل متالزمة (جسمك من العلوي بالجزء أصبت قد كنت  •

)األحمر
)الصفيحاتقلة (الدموية الصفائح عدد في انخفاض لديك  •
الكلىفي مشاكل لديك  •

  /والسمع في مشاكل تسبب قد أخرى أدوية تتناول كنت  •

منتظمة الختبارات تخضع قد الكلى. في مشاكل أو

بشكل يعمالن كبدك أو   /وكليتك كانت إذا مما للتحقق

.)Targocid"و األخرى األدوية "انظر (صحيح
تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا

على تحصل أن قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى

Targocid.

ينبغيمما أكثر  Targocidلديك كان إذا

من الكثير ممرضتك أو طبيبك يعطيك أن المحتمل غير من

من الكثير تلقيت قد أنك تعتقد كنت إذا ذلك ، ومع األدوية.

Targocid  أو طبيبك إلى فتحدث مضطرباً ، كنت إذا أو

الفور.على ممرضتك

وآخرونليا هذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Targocidهو ما 1.

لك Targocidإعطاء قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Targocidاستخدام كيفية 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Targocidتخزين كيفية 5.
أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

الصوديومعلى  Targocidيحتوي

لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

."الصوديوممن خالي "األساس في وهو قنينة
البريتونيالكلى غسيل لمرضى الصفاق التهاب

كحقنة الجسم ، وزن من كيلوغرام لكل ملغ 6 هي البدء جرعة

يليها:الوريد ، في واحدة

غسيلكيس كل في لتر   /مجم20 األول: األسبوع  •

آخركلى غسيل كيس كل في لتر   /مجم20 الثاني: األسبوع  •

الليل.طوال الكلى غسيل كيس في لتر   /مجم20 الثالث: األسبوع  •

Targocidاستخدام كيفية 3.
Targocidتناول نسيت إذا

موعد حول تعليمات على ممرضتك أو طبيبك سيحصل

يعطوك لن أنهم المحتمل غير من تارجوسيد. إعطائك

فتحدث قلقاً ، كنت إذا ذلك ، ومع موصوف. هو كما الدواء

ممرضتك.أو طبيبك إلى

هيبها الموصي الجرعة

مشاكل من يعانون ال الذين  )فأكثرسنة 12 (واألطفال البالغين

الكلىفي استخدامهدواعي هي وما  Targocidهو ما 1.
البوليةوالمسالك والرئة الرخوة واألنسجة الجلد التهابات

كيلوغرام لكل ملغ 6 : )األولىالثالث للجرعات (البدء جرعة  •

الحقن طريق عن ساعة ، 12 كل تعطى الجسم ، وزن من

العضالتأو الوريد في

وهو تيكوبالنين. يسمى دواء على يحتوي حيوي. مضاد .هو

في لاللتهابات المسببة البكتيريا قتل طريق عن يعمل

Targocidجسمك

)شهرينعمر حتى الوالدة من (األطفال
وزن من كيلوغرام لكل ملغ 16 : )األولاليوم في (البدء جرعة  •

الوريد.في التنقيط طريق عن تسريب شكل على الجسم ،

Targocidتناول عن توقفت إذا
أو طبيبك مع التحدث دون الدواء هذا تناول عن تتوقف ال

الممرضة.أو الصيدلي
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الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل

من أياً الحظت إذا الفور ، على ممرضتك أو طبيبك أخبر

عالج إلى تحتاج فقد - التالية الخطيرة الجانبية اآلثار

عاجل:طبي

)شخص1000 كل من 1 حتى يؤثر قد (نادر
.)خراج(عدوى  •

وهيدروكسيد الصوديوم كلوريد هي األخرى المكونات  •

الصوديوم.

أو الطبيين لألخصائيين مخصصة التالية المعلومات

فقط:الصحية الرعاية في المتخصصين

األجراسقارع حل  •

الكتاترينجر محلول  •

حقنةدكستروز 5٪  •

العنبسكر حقن 10٪  •

جلوكوزمحلول 4٪ و صوديوم كلوريد 0.18٪  •

جلوكوزمحلول 5٪ و الصوديوم كلوريد 0.45٪  •

جلوكوز محلول على يحتوي الذي البريتوني الكلى غسيل محلول  •

3.86٪.أو ٪1.36

المحتملةالجانبية اآلثار 4.
)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير

التورمأو األلم أو الجلد احمرار مثل - الحقن مكان مشاكل  •

عن  .عبارة العبوةمحتويات هي وما  Targocidيبدو كيف

الفم محلول أو التسريب   /الحقنلمحلول مسحوق

Targocid
وملونة.وعاجية إسفنجية متجانسة كتلة عن عبارة المسحوق

المسحوق:تعبئة يتم

مقابل مل 10 مفيد بحجم األول النوع من اللون عديمة زجاجية قنينة في  •

بالستيكية وسدادة البروموبوتيل من مطاطية بسدادة مغلقة ملجم 200

األصفر.األلومنيوم من أعلى بروبيلين البولي من

مل 22 مفيد بحجم األول النوع من اللون عديمة زجاجية قنينة في  •

البروموبوتيل من مطاطية بسدادة مغلقة ملغم 400 مقابل

العلوي.األخضر األلومنيوم من بالستيكية وسدادة

حول الصحية الرعاية ألخصائيي عملية معلومات

معه.والتعامل  Targocidتحضير )شخص100 كل من 1 إلى يصل قد (مألوفغير
الوريدفي وتجلط انتفاخ  •

)قصبيتشنج (الصفير أو التنفس في صعوبة  •
عالمات هذه تكون قد - المعتاد من أكثر بعدوى اإلصابة  •

لديكالدم خاليا عدد انخفاض على

على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم
فقط.الفردي لالستخدام الدواء هذا

اإلعطاءطريقة

بشكل تخفيفه أو مباشرة تكوينه المعاد المحلول حقن يمكن

أكبر.

أو دقائق 5 إلى 3 لمدة بلعة شكل على إما الحقنة إعطاء سيتم

دقيقة.30 لمدة تسريب شكل على

وحتى الوالدة منذ األطفال عند فقط التسريب إعطاء يجب

شهرين.عمر

الفم.طريق عن تكوينه المعاد المحلول إعطاء أيضاً يمكن

الجانبيةاآلثار عن اإلبالغخطيرةجانبية تأثيرات

أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا

الصفحة هذه في مدرجة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة.

وغيرها.

إذا الفور ، على ممرضتك أو طبيبك وأخبر عالجك أوقف

فقد - التالية الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت

عاجل:طبي عالج إلى تحتاج

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير

قشعريرة حمى ، تشمل: قد العالمات - البيضاء الدم خاليا نقص  •

)المحبباتندرة (الفم في تقرحات أو الحلق التهاب شديدة ،
- الكليتين عمل طريقة في تغيرات أو الكلى في مشاكل  •

مشاكل شدة أو تواتر زيادة يمكن االختبارات. في موضحة

أعلىجرعات تلقيت إذا الكلى

الصرع •

من أياً الحظت إذا الفور ، على ممرضتك أو طبيبك أخبر

أعاله.الجانبية اآلثار

تكوينهالمعاد للحل االفتراضي العمر

االستخدام أثناء والفيزيائي الكيميائي االستقرار إثبات تم

عند ساعة 24 لمدة به الموصى النحو على تكوينه المعاد للمحلول

مئوية.درجات 8 إلى 2

الفور. على الدواء استخدام يجب ميكروبيولوجية ، نظر وجهة من

أثناء التخزين أوقات فإن الفور ، على استخدامه يتم لم إذا

المستخدم مسؤولية هي االستخدام قبل وشروطه االستخدام

مئوية ، درجات 8 إلى 2 عند ساعة 24 عن العادة في تزيد ولن

للرقابة خاضعة معقمة ظروف في التركيب إعادة تتم لم ما

صحتها.من والتحقق

)شخص100 كل من 1 إلى يصل قد (مألوفغير
تشمل قد - الحياة يهدد مفاجئ تحسسي فعل رد  •

طفح انتفاخ ، أزيز ، أو التنفس في صعوبة العالمات:

قشعريرةحمى ، حكة ، جلدي ،

المتحدةالمملكة

البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية التأثيرات عن اإلبالغ أيضاً يمكنك

عن البحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukعلى: الصفراء

Card Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple .

توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، التأثيرات عن اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد

تكوينهالمعاد المحلول تحضير

للحقن الماء من مل 3.14 بإضافة المحلول تكوين إعادة يتم

الماء يضاف مجم. 400 و مجم 200 مسحوق قارورة في

المسحوق يذوب حتى تدور أن يجب التي القارورة إلى ببطء

المحلول اترك الرغوة ، تطوير تم إذا الرغوة. لتجنب بالكامل

الرغوة.تختفي حتى تقريباً دقيقة 15 لمدة يقف

فقط.الواضحة الحلول استخدام يجب

الداكن.األصفر إلى األصفر من المحلول لون يختلف قد

حموضة ودرجة البالزما مع التوتر متساوي محلول نال

.7.8-7.2

)شخص1000 في 1 إلى يصل قد (نادر
الجسممن العلوي الجزء استخدام  •

العبوة:حجم

مسحوققنينة 1 -

1 ×5 مسحوق قوارير -

x110مسحوق قارورة -

x125مسحوق قارورة -

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير

األعضاء أو العينين أو الفم أو الجلد في تقرحات ظهور  •

انحالل "يسمى لشيء عالمات هذه تكون قد - التناسلية

"جونسونستيفنز متالزمة "أو  "السامالنخري البشرة
(الجلد تحت نتوءات مع منتشر متقشر أحمر جلدي طفح  •

ذلك في بما (والبطن والصدر الجلد طيات ذلك في بما

قد - بالحمى مصحوبة وبثور  )والذراعانوالظهر  )المعدة

العامة الطحيحة البثور "يسمى لشيء أعراض هذه تكون

" )(AGEPالحادة
الجهازية واألعراض الحمضات فرط مع دوائي تفاعل " •

"(DRESS) . يظهرDRESS  تشبه كأعراض البداية فيU 
ارتفاع مع ممتد جلدي طفح ثم الوجه على جلدي وطفح

التي الكبد إنزيمات مستويات وزيادة الحرارة درجة في

الدم خاليا من نوع في وزيادة الدم اختبارات في تظهر

الليمفاوية.الغدد وتضخم  )الحمضاتفرط (البيضاء

من أياً الحظت إذا الفور ، على ممرضتك أو طبيبك أخبر

أعاله.الجانبية اآلثار

Targocidتخزين كيفية 5.

األخرىالجانبية اآلثار

مما أي على حصلت إذا الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

يلي:

ال األطفال. أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد القارورة وملصق الكرتون

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

خاصة.تخزين شروط أي الدواء هذا يتطلب ال

بعد  ، Targocidاستخدام ووقت التخزين حول المعلومات

المعلومات "في موصوفة لالستخدام ، وجاهزة تكوينها إعادة

 Targocidتحضير حول الصحية الرعاية لمتخصصي العملية

."معهوالتعامل

المخففللطب االفتراضي العمر

االستخدام أثناء والفيزيائي الكيميائي االستقرار إثبات تم

عند ساعة 24 لمدة به الموصى النحو على تكوينه المعاد للمحلول

مئوية.درجات 8 إلى 2

على الدواء استخدام يجب ميكروبيولوجية ، نظر وجهة من

التخزين أوقات فإن الفور ، على استخدامه يتم لم إذا الفور.

مسؤولية هي االستخدام قبل وشروطه االستخدام أثناء

8 إلى 2 عند ساعة 24 عن العادة في تزيد ولن المستخدم

في التخفيف   /التركيبإعادة يتم لم ما مئوية ، درجات

صحتها .من والتحقق للرقابة خاضعة تعقيم ظروف

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

)أشخاص10 كل من 1 حتى يؤثر قد (مشترك
حكةحمامي ، جلدي ، طفح  •

الم •

حمُى •

 ،410UK سانو ، من التسويق ترخيص حامل

PT 1RG6، Berkshire، Reading، Drive 

Park Valley Thames.

0800352525 هاتف:

com .sano @ medicalinformation-ukاإللكتروني: البريد )شخص100 كل من 1 إلى يصل قد (مألوفغير
الدموية.الصفائح عدد في انخفاض  •

الدمفي الكبد إنزيمات مستويات ارتفاع  •

)الكلىلمراقبة (الكرياتينين من الدم مستويات في ارتفاع  •

أو بأنك ، الشعور أو األذنين في ورنين السمع ، فقدان  •

تتحركحولك من األشياء

اإلسهال ، ء)القي(بالغثيان الشعور  •

الصداعأو بالدوار الشعور  •

مجم400مجم200للقارورةاالسمي  teicoplaninمحتوى

الصانع

Anagni  03012عبر سعودياً ، رياال ًسانو

4Valcanello )إيطاليا ، )فرنسا

مل22مل10المسحوققنينة حجم

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.
اسمية جرعة على يحتوي حجم

بواسطة مستخرجة (تيكوبالنين

)إبرةغ 23 و مل 5 حقنة
ازالة

وفقاً مستخدمة غير نفايات أو دواء أي من التخلص يجب

المحلية.للمتطلبات

المنطقة في األعضاء الدول في به مصرح الطبي المنتج هذا

فنلندا ، الدنمارك ،  التالية:األسماء تحت األوروبية االقتصادية

Targocidالمتحدة: المملكة السويد ، النرويج ،

مل3.0مل3.0

Targocidيحتويه ما
على إما قنينة كل تحتوي تيكوبالنين. هي الفعالة المادة  •

تيكوبالنين.مجم 400 أو مجم 200

إعطاء يمكن  التسريبقبل المخفف المحلول تحضير

Targocid  التالية:التسريب محاليل في

محلول ٪)0.9(مل   /مجم9 الصوديوم كلوريد  • 12838302./2021في الصفحة لهذه مراجعة آخر إجراء تم


