
Targocid ใช้ในผู้ใหญแ่ละเด็ก (รวมถึงทารกแรกเกิด) เพื่อ
รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของ:
- ผิวหนังและใต้ผิวหนัง - บางครั้งเรียกว่า 'เนื้อเยื่ออ่อน'

- กระดูกและข้อ
- ปอด
- ทางเดินปัสสาวะ
- หัวใจ - บางครั้งเรียกว่า 'เยื่อบุหัวใจอักเสบ'
- ผนังช่องท้อง - เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
- เลือด เมื่อเกิดจากสภาวะใด ๆ ทีร่ะบุไว้ข้างต้น

Targocid สามารถใชร้ักษาโรคติดเชื้อบางชนิดทีเ่กิดจาก 'คลอส
ทริเดียม ไดซิเล'แบคทีเรียในลําไส.้ สําหรับวิธีนีก้ารแก้ปัญหาจะ
ถูกใช้โดยปาก

มีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางผิวหนังที่ร้ายแรง ได้แก่ กลุ่ม
อาการสตีเวนส์ - จอห์นสัน, การตายของผิวหนังที่เป็นพิษ, 
ปฏิกิริยาของยากับ eosinophilia และอาการทางระบบ 
(DRESS), โรคหนองในเทียมเฉียบพลันทั่วไป (AGEP) ได้รับ
รายงานด้วยการใช้ teicoplanin หากคุณมีผื่นรุนแรงหรือมี
อาการทางผิวหนังอื่นๆ ตามทีอ่ธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4 ให้หยุด
ใช้ยา Targocid และติดต่อแพทย์หรือไปพบแพทย์ทันที

• ยาเม็ดนํ้า (เช่น ฟูโรเซไมด์) - เรียกอีกอย่างว่า 'ยาขับปัสสาวะ' 
ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาการได้ยินและ/หรือปัญหาเกี่ยวกับไต

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ให้
ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนได้รับยา Targocid

• ขนาดยาปกติ: 6 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้วันละ
ครั้ง โดยฉีดเข้าเส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อ

• ขนาดยาปกติ: 8 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้วันละ
ครั้ง โดยให้ทางเส้นเลือดหยด

เด็ก (ตั้งแต่ 2 เดือนถึง 12 ปี)
• ขนาดยาเริ่มต้น (สําหรับ 3 ครั้งแรก): 10 มก. ต่อนํ้าหนัก

ตัว 1 กิโลกรัม ให้ทุก 12 ชั่วโมง โดยฉีดเข้าเส้นเลือด

• ขนาดยาปกติ: 6 ถึง 10 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้
วันละครั้ง โดยฉีดเข้าเส้นเลือด

ผง 200 มก. สําหรับ
โซล tผม บนฉ or ผมน การฉีดยา/การแชห่รือสารละลายในช่องปาก

®ผง 400 มก. สําหรับ
สารละลายสําหรับฉีด/แช่หรือสารละลายในช่องปาก

การติดเชื้อที่กระดูกและข้อ และการติดเชื้อในหัวใจ
• ขนาดยาเริ่มต้น (สําหรับ 3 มื้อแรก): 12 มก. ต่อนํ้าหนักตัว

ทุกๆ กิโลกรัม ให้ทุก 12 ชั่วโมง โดยฉีดเข้าเส้นเลือด

• ขนาดยาปกติ: 12 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้วันละ
ครั้ง โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อ

การตั้งครรภ์ ใหน้มบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
หากคุณกําลังตั้งครรภ์ คิดว่าคุณอาจจะกําลังตั้งครรภ์หรือ
กําลังวางแผนที่จะมีลูก ขอคําแนะนําจากแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาลก่อนได้รับยานี้ พวกเขาจะตัดสินใจว่าคุณจะได้รับยา
นี้หรือไม่ในขณะที่คุณตั้งครรภ์ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาในหูชั้นในและไต

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณกําลังให้นมบุตร ก่อนได้รับยานี้ 
เขา/เธอจะตัดสินใจว่าคุณจะให้นมลูกต่อไปได้หรือไม่ ในขณะที่
คุณได้รับ Targocid การศึกษาเรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่
ได้แสดงให้เห็นปัญหาการเจริญพันธุ์

แบบทดสอบ

ในระหว่างการรักษา คุณอาจได้รับการทดสอบเพื่อตรวจเลือด 
ไต ตับและ/หรือการได้ยินของคุณ มีแนวโน้มมากขึ้นหาก:

• การรักษาของคุณจะคงอยู่ยาวนาน
• คุณต้องได้รับการรักษาด้วยปริมาณทีสู่ง (12 มก./กก. วันละ

สองครั้ง)
• คุณมีปัญหาไต
• คุณกําลังรับประทานหรืออาจใช้ยาอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อ

ระบบประสาท ไต หรือการได้ยินของคุณ
ในผู้ที่ได้รับ Targocid เป็นเวลานาน แบคทีเรียที่ไม่ได้รับการ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะอาจเติบโตมากกว่าปกติ - แพทยข์อง
คุณจะตรวจหาสิ่งนี้

เตโคพลานิน
วิธกีารให้ Targocid
โดยปกติแพทย์หรือพยาบาลจะจ่ายยาให้คุณ

• จะให้โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา) หรือ
กล้ามเนื้อ (ฉีดเข้ากล้าม)

• นอกจากนี้ยังสามารถให้โดยการหยดเข้าเส้นเลือด

ควรให้ยาเฉพาะในทารกตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 เดือน

ในการรักษาโรคติดเชื้อบางชนิด อาจใชส้ารละลายทางปาก (
ใชร้ับประทาน)

นี้ lea et ยากที่จะเห็นหรืออ่าน? โทรศัพท์ 
0800 035 2525 เพื่อขอความช่วยเหลือ การติดเชื้อที่เกิดจาก 'คลอสทริเดียม ไดซิเล'แบคทีเรีย ปริมาณที่

แนะนําคือ 100 ถึง 200 มก. ทางปาก วันละสองครั้งเป็นเวลา 7 ถึง 
14 วัน

อ่านข้อมูลทั้งหมดนี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะได้รับยานี้ 
เนื่องจากมีข้อมูลที่สําคัญสําหรับคุณ

- เก็บคํานี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้ถามแพทย์ เภสัชกร หรือ

พยาบาลของคุณ
- หากคุณมีอาการข้างเคียงใดๆ ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร 

หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงด้านอื่นๆ ที่เป็นไปได้ที่ไม่ได้ระบุไว้
ในเอกสารนี้ ดูหัวข้อที่ 4

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะได้รับ 
Targocid

ผู้ใหญ่และผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคไต หากคุณมีปัญหาเกี่ยว
กับไต โดยปกติจะต้องลดขนาดยาลงหลังจากวันทีส่ี่ของการ
รักษา:
• สําหรับผูท้ี่มีปัญหาไตเล็กน้อยและปานกลาง - ให้ยาบํารุง

ทุกสองวัน หรือครึ่งหนึ่งของขนาดยาบํารุงจะได้รับวันละ
ครั้ง

• สําหรับผูท้ี่มีปัญหาไตอย่างรุนแรงหรือต้องฟอกไต - ให้ยา
บํารุงทุกสามวัน หรือหนึ่งในสามของขนาดยาปกตจิะให้วัน
ละครั้ง

อย่าใช้ Targocid ถ้า:
• คุณแพส้ารเตโคพลานินหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (

ระบุไวใ้นหัวข้อ 6)
การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
คุณอาจมีอาการปวดหัวหรือวิงเวียนขณะรับการรักษาด้วย 
Targocid หากเป็นเช่นนี้ ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือ
เครื่องจักรใดๆ

ยาอื่นๆ และ Targocid
แจ้งใหแ้พทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทราบ หากคุณใช้ ใช้เมื่อ
เร็วๆ นี้ หรืออาจใช้ยาอื่นๆ เนื่องจาก Targocid สามารถ
ทํางานเหมือนกับยาอื่นๆ นอกจากนี้ ยาบางชนิดสามารถส่ง
ผลต่อการทํางานของ Targocid ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แจ้ง
แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลหากคุณกําลังใชย้าต่อไปนี้:

• Aminoglycosides จะต้องไม่ผสมกับ Targocid ในการ
ฉีดเดียวกัน นอกจากนี้ยังอาจทําให้เกิดปัญหาการได้ยิน
และ/หรือปัญหาไต

• แอมโฟเทอริซิน บี - ยารักษาเชื้อราที่อาจทําให้เกิดปัญหา
การได้ยินและ/หรือปัญหาไต

• ciclosporin - ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจทําให้เกิด
ปัญหาการได้ยินและ/หรือปัญหาเกี่ยวกับไต

• ซิสพลาติน - ยาที่ใช้รักษาเนื้องอกที่ร้ายแรงซึ่งอาจทําให้
เกิดปัญหาการได้ยินและ/หรือปัญหาเกี่ยวกับไต

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ก่อนทีคุ่ณจะไดร้ับ 
Targocid หาก:
• คุณแพย้าปฏิชีวนะทีเ่รียกว่า 'vancomycin'
• คุณมกีารเคลื่อนตัวของส่วนบนของร่างกาย (กลุ่มอาการ

คนแดง)
• คุณมจีํานวนเกล็ดเลือดลดลง (thrombocytopenia)
• คุณมปีัญหาไต
• คุณกําลังใช้ยาอื่นที่อาจทําให้เกิดปัญหาการได้ยินและ/หรือ

ปัญหาไต คุณอาจไดร้ับการทดสอบเป็นประจําเพื่อตรวจ
สอบว่าไตและ/หรือตับของคุณทํางานอย่างถูกต้องหรือไม่ 
(ดู 'ยาอื่นๆ และ Targocid')

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ให้
ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนที่คุณจะไดร้ับ 
Targocid

หากคุณมี Targocid มากกว่าทีค่วร
ไมน่่าเป็นไปได้ทีแ่พทย์หรือพยาบาลของคุณจะใหย้ามากเกิน
ไป อย่างไรก็ตาม หากคุณคิดว่าได้รับยา Targocid มากเกิน
ไปหรือรู้สึกกระสับกระส่าย ให้ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล
ทันที

อะไรอยู่ในนี้ lea et
1. Targocid คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนที่คุณจะได้รับ Targocid
3. วิธีใชท้าร์โกซิด
4. ด้านที่เป็นไปได้ ฯลฯ
5. วิธีเก็บ Targocid
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

Targocid มีโซเดียม
ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อขวด และ
โดยหลักแล้ว 'ปราศจากโซเดียม'

เยื่อบุช่องท้องอักเสบในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
ปริมาณเริ่มต้นคือ 6 มก. ต่อนํ้าหนักตัวทุกกิโลกรัม โดยฉีด
เข้าเส้นเลือดครั้งเดียว ตามด้วย:
• สัปดาห์ทีห่นึ่ง: 20 มก./ลิตร ในแต่ละถุงฟอกไต
• สัปดาห์ที่สอง: 20 มก./ลิตร ในทุกถุงฟอกไต
• สัปดาห์ที่สาม: 20 มก./ลิตร ในถุงฟอกไตข้ามคืน

3. วิธีใชท้าร์โกซิด หากคุณลืมทานยาทาร์โกซิด
แพทยห์รือพยาบาลของคุณจะมคีําแนะนําเกี่ยวกับเวลาทีจ่ะ
ให้ Targocid แกคุ่ณ ไมน่่าเป็นไปได้ทีพ่วกเขาจะไมใ่ห้ยาตาม
ทีก่ําหนด อย่างไรก็ตาม หากคุณกังวล ควรปรึกษาแพทย์
หรือพยาบาล

ปริมาณที่แนะนําคือ
ผู้ใหญ่และเด็ก (อายุ 12 ปขีึ้นไป) ที่ไม่มปีัญหาเรื่องไต

1. Targocid คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน ปอด และทางเดินปัสสาวะ
• ขนาดยาเริ่มต้น (สําหรับ 3 ครั้งแรก): 6 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 

1 กิโลกรัม ให้ทุก 12 ชั่วโมง โดยฉีดเข้าเส้นเลือดหรือ
กล้ามเนื้อ

Targocid เป็นยาปฏิชีวนะ ประกอบด้วยยาทีเ่รียกว่า 
'teicoplanin' มันทํางานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเ้กิดการ
ติดเชื้อในร่างกายของคุณ

ทารก (ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 2 เดือน)
• ขนาดเริ่มต้น (ในวันแรก): 16 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 

โดยให้ฉีดเข้าเส้นเลือด

หากคุณหยุดมี Targocid
อย่าหยุดใช้ยานีโ้ดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาลเสียก่อน

TITLE - TEICOPLANIN / TARGOCID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-teicoplanin-targocid-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2926.pdf


หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อ
แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

แจ้งให้แพทยห์รือพยาบาลทราบทันที หากคุณสังเกตเห็นผล
ข้างเคียงที่ร้ายแรงดังต่อไปนี้ คุณอาจต้องเข้ารับการรักษา
ทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน:

หายาก(ได้มากถึง 1 ใน 1,000 คน)
• การติดเชื้อ (ฝี).

• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์และโซเดียมไฮดรอก
ไซด์

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สําหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เท่านั้น:

• โซลูชัน Ringer
• สารละลายริงเกอร์-แลคเตท
• ฉีดเดกซ์โทรส 5%
• ฉีดเดกซ์โทรส 10%
• โซเดียมคลอไรด์ 0.18% และสารละลายนํ้าตาลกลูโคส 4%
• โซเดียมคลอไรด์ 0.45% และสารละลายนํ้าตาลกลูโคส 5%
• สารละลายฟอกไตทางช่องท้องทีม่ีสารละลายนํ้าตาลกลูโคส 1.36% 

หรือ 3.86%

4. ด้านที่เป็นไปได้ ฯลฯ ไม่รู(้ไม่สามารถประมาณความถี่ได้จากข้อมูลทีม่ีอยู่)

• ปัญหาบริเวณทีฉ่ีดยา เช่น ผิวแดง ปวด หรือบวม

Targocid หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค 
Targocid เป็นผงสําหรับสารละลายสําหรับฉีด/แชห่รือ
สารละลายในช่องปาก
แป้งมีลักษณะเป็นรูพรุน งาช้าง และมีสีเป็นเนื้อเดียวกัน

ผงบรรจุ:
• ในขวดแก้วไร้สี Type I ที่มีปริมาตร 10 มล. สําหรับ 200 

มก. ปิดด้วยจุกยางโบรโมบิวทิล และพลาสติก ip-o 
อะลูมิเนียม ฝาด้านบนสีเหลือง

• ในขวดแก้วไร้สี Type I ที่มีปริมาตร 22 มล. สําหรับ 400 
มก. ปิดด้วยจุกยางโบรโมบิวทิลและพลาสติก ip-o ด้าน
บนอะลูมิเนียมสีเขียวปิดฝา

ข้อมูลที่เป็นประโยชนส์ําหรับบุคลากรทางการแพทย์ใน
การเตรียมและการจัดการ Targocidผิดปกต(ิอาจถึง 1 ใน 100 คน)

• บวมและแข็งตัวในเส้นเลือด
• ภาวะหายใจไมอ่อกหรือหายใจดังเสียงฮืด ๆ (หลอดลมหดเกร็ง)
• การติดเชื้อมากกว่าปกติ - อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า

จํานวนเม็ดเลือดของคุณลดลง

เช่นเดียวกับยาอื่นๆ ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ 
แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม

ยานี้ใชค้รั้งเดียวเท่านั้น
วิธีการบริหาร
สารละลายที่สร้างขึ้นใหม่อาจถูกฉีดโดยตรงหรืออย่างเป็น
ทางเลือกที่เจือจางเพิ่มเติม
การฉีดจะได้รับทั้งในรูปแบบยาลูกกลอนมากกว่า 3 ถึง 5 
นาทีหรือเป็นการแช่ 30 นาที
ควรให้ยาเฉพาะในทารกตั้งแตแ่รกเกิดถึง 2 เดือน

สารละลายที่สร้างขึ้นใหม่อาจได้รับทางปาก

ด้านที่ร้ายแรง e ects การรายงานด้าน e ects
หากคุณมีอาการข้างเคียงใดๆ ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล ซึ่งรวมถึงด้านอื่นๆ ที่เป็นไปได้ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารนี้

หยุดการรักษาและแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที 
หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงดังต่อไปนี้ คุณ
อาจต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน:

ไม่รู้(ไมส่ามารถประมาณความถี่ไดจ้ากข้อมูลทีม่ีอยู)่

• การขาดเซลล์เม็ดเลือดขาว - อาการอาจรวมถึง: มีไข้ หนาวสั่น
รุนแรง เจ็บคอหรือเป็นแผลในปาก (agranulocytosis)

• ปัญหาไตหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของไต - 
แสดงในการทดสอบ ความถี่หรือความรุนแรงของปัญหา
ไตอาจเพิ่มขึ้นหากคุณได้รับปริมาณที่สูงขึ้น

• โรคลมชัก ts
แจ้งให้แพทยห์รือพยาบาลทราบทันที หากคุณสังเกตเห็น
อาการข้างเคียงข้างต้น

อายุการเก็บรักษาของสารละลายที่สร้างใหม่

ความคงตัวในการใชง้านทางเคมีและทางกายภาพของสารละลาย
ที่สร้างใหม่ซึ่งเตรียมตามที่แนะนําได้แสดงให้เห็นเป็นเวลา 24 
ชั่วโมงที่ 2 ถึง 8°C
จากมุมมองของจุลชีววิทยา ควรใช้ยาทันที หากไมไ่ด้ใชใ้น
ทันที ผูใ้ช้ต้องรับผิดชอบเวลาและเงื่อนไขในการจัดเก็บก่อน
ใชง้าน และโดยปกติจะไมเ่กิน 24 ชั่วโมงทีอุ่ณหภูมิ 2 ถึง 
8°C เว้นแตจ่ะมกีารคืนสภาพในสภาวะปลอดเชื้อทีม่ีการ
ควบคุมและตรวจสอบแล้ว

ผิดปกติ(อาจถึง 1 ใน 100 คน)
• ปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่คุกคามชีวิตอย่างกะทันหัน - สัญญาณ

อาจรวมถึง: หายใจไม่ออกหรือหายใจมีเสียงหวีด บวม ผื่น 
คัน มีไข้ หนาวสั่น

ประเทศอังกฤษ
คุณยังสามารถรายงานด้านอื่นๆ ไดโ้ดยตรงผ่านโครงการใบ
เหลืองที:่ www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา 
MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

การเตรียมสารละลายทีส่ร้างใหม่
สารละลายถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเติมนํ้า 3.14 มล. สําหรับฉีด
ลงในขวดขนาด 200 มก. และ 400 มก. นํ้าจะถูกเติมลงใน
ขวดอย่างช้าๆ ซึ่งควรหมุนจนกว่าผงทั้งหมดจะละลายเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดฟอง หากมีการพัฒนาโฟม ปล่อยให้
สารละลายยืนประมาณ 15 นาทีเพื่อให้โฟมหายไป

ควรใช้วิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนเท่านั้น
สีของสารละลายอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีเหลือง
เข้ม
สารละลายสุดท้ายคือไอโซโทนิกกับพลาสมาและมีค่า pH 
7.2-7.8

หายาก(อาจถึง 1 ใน 1,000 คน)
• การขยับร่างกายส่วนบน

ขนาดบรรจุ:
- ผง 1 ขวด
- ขวดผง 5x1
- ขวดผง 10x1
- ขวดผง 25x1
ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไมส่ามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ไม่รู้(ไม่สามารถประมาณความถีไ่ด้จากข้อมูลที่มีอยู่)

• ผื่นทีผ่ิวหนัง ปาก ตา หรืออวัยวะเพศ - สิ่งเหล่านีอ้าจเป็น
สัญญาณของสิ่งที่เรียกว่า 'toxic epidermal necrolysis' 
หรือ 'Stevens-Johnson syndrome'

• ผื่นแดงกระจายเป็นวงกว้างและมีตุ่มนูนใต้ผิวหนัง (รวมถึง
ผิวหนังพับ หน้าอก หน้าท้อง (รวมถึงท้อง) หลังและแขน) 
และตุ่มพองร่วมกับไข้ ซึ่งอาจเป็นอาการที่เรียกว่า 'Acute 
generalized exanthematous pustulosis (AGEP) 
'

• 'ปฏิกิริยาของยากับ eosinophilia และอาการทางระบบ 
(DRESS)' DRESS แรกเริ่มจะมีอาการคล้ายตัวยูและมีผื่น
ขึ้นบนใบหน้า ต่อมาเป็นผื่นขยายที่มีอุณหภูมสิูง ระดับ
เอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้นที่พบในการตรวจเลือด และเพิ่มชนิด
ของเซลล์เม็ดเลือดขาว (eosinophilia) และต่อมนํ้า
เหลืองโต

แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที หากคุณสังเกตเห็น
อาการข้างเคียงข้างต้น

5. วิธเีก็บ Targocid

ด้านอื่น ๆ e ects
พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล หากคุณมีอาการดังต่อ
ไปนี้

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมด
อายซุึ่งระบุไวบ้นกล่องและฉลากของขวดหลังจาก EXP วัน
หมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ยานี้ไม่ต้องการเงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษใด ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บและเวลาในการใช้ Targocid หลัง
จากที่สร้างใหม่และพร้อมใช้งาน ได้อธิบายไว้ใน 'ข้อมูลเชิง
ปฏิบัตสิําหรับบุคลากรทางการแพทยใ์นการจัดเตรียมและ
การจัดการ Targocid'

อายุการเก็บรักษาของยาเจือจาง
ความคงตัวในการใชง้านทางเคมีและทางกายภาพของสารละลาย
ที่สร้างใหม่ซึ่งเตรียมตามที่แนะนําได้แสดงให้เห็นเป็นเวลา 24 
ชั่วโมงที่ 2 ถึง 8°C
จากมุมมองของจุลชีววิทยา ควรใช้ยาทันที หากไมไ่ด้ใชท้ันที 
ผู้ใชต้้องรับผิดชอบเวลาและเงื่อนไขในการจัดเก็บก่อนใช้งาน 
และโดยปกติจะไมเ่กิน 24 ชั่วโมงทีอุ่ณหภูมิ 2 ถึง 8°C เว้น
แตจ่ะมีการคืนสภาพ/การเจือจางในสภาวะปลอดเชื้อทีม่ีการ
ควบคุมและตรวจสอบ .

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต
ทั่วไป(อาจถึง 1 ใน 10 คน)
• ผื่น ผื่นแดง อาการคัน
• ความเจ็บปวด

• ไข้

เจ้าของผู้มีอํานาจทางการตลาด Sano , 410 
Thames Valley Park Drive, Reading, 
Berkshire, RG6 1PT, UK
โทรศัพท์ : 0800 035 2525

อีเมล: uk-medicalinformation@sano .comผิดปกต(ิอาจถึง 1 ใน 100 คน)
• ลดจํานวนเกล็ดเลือด
• เพิ่มระดับเอนไซม์ตับในเลือด
• เพิ่มระดับครีเอตินินในเลือด (เพื่อตรวจไตของคุณ)

• สูญเสียการได้ยิน หูอื้อ หรือรู้สึกว่าคุณหรือสิ่งต่างๆ รอบ
ตัวกําลังเคลื่อนไหว

• รู้สึกไมส่บายหรือป่วย (อาเจียน) ท้องเสีย
• เวียนหัวหรือปวดหัว

ปริมาณ Teicoplanin ที่กําหนดของขวด 200 มก. 400 มก.

ผู้ผลิต
Sano Srl, Via Valcanello 4 
03012 Anagni (FR), อิตาลี

ปริมาตรของขวดผง 10 มล 22 มล

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ ปริมาตรที่มีปริมาณเทโคพลานนิ
เล็กน้อย (สกัดด้วยเข็มฉีดยา
ขนาด 5 มล. และเข็ม 23 กรัม)

การกําจัด
ควรทิ้งยาหรือของเสียทีไ่มไ่ด้ใชต้ามข้อกําหนดของท้องถิ่นยานี้ไดร้ับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใต้ชื่อ

ต่อไปนี้: เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สหราช
อาณาจักร: Targocid

3.0 มล. 3.0 มล.

Targocid ประกอบด้วยอะไรบ้าง

• สารออกฤทธิค์ือเตโคพลานิน ขวดแต่ละขวดประกอบด้วย 
teicoplanin 200 มก. หรือ 400 มก.

การเตรียมสารละลายเจือจางก่อนแช่ Targocid สามารถให้
ยาในสารละลายต่อไปนี้:
• สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 9 มก./มล. (0.9%)lea et นี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12/2021 838302


