
Targocid yetişkinlerde ve çocuklarda (yeni doğan bebekler dahil) aşağıdakilerin 

bakteriyel enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır:

- cilt ve derinin altı - bazen 'yumuşak doku' olarak 
adlandırılır
- kemikler ve eklemler
- akciğer
- idrar yolu
- kalp - bazen 'endokardit' olarak adlandırılır
- karın duvarı - peritonit
- yukarıda listelenen koşullardan herhangi birinin neden olduğu 
kan
Targocid, neden olduğu bazı enfeksiyonları tedavi etmek için 

kullanılabilir.Clostridium di cile"bağırsaktaki bakteriler. Bunun için 

solüsyon ağızdan alınır.

Teikoplanin kullanımı ile Stevens-Johnson sendromu, toksik 
epidermal nekroliz, eozinofili ve sistemik semptomlar (DRESS) ile 
ilaç reaksiyonu (DRESS), akut jeneralize ekzantematöz püstüloz 
(AGEP) dahil olmak üzere ciddi cilt reaksiyonları bildirilmiştir. 
Bölüm 4'te açıklandığı gibi ciddi bir kızarıklık veya başka cilt 
semptomları geliştirirseniz, TARGOCİD almayı bırakın ve derhal 
doktorunuzla iletişime geçin veya tıbbi yardım isteyin.

• su tabletleri (furosemid gibi) – işitme sorunlarına ve/veya böbrek 

sorunlarına neden olabilen 'diüretik' olarak da adlandırılır.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), 

TARGOCİD almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle 

konuşun.

• İdame dozu: Günde bir kez, bir damar veya kas içine 
enjeksiyon yoluyla verilen, vücut ağırlığının her kilogramı 
için 6 mg

• İdame dozu: Günde bir kez, bir damara infüzyon yoluyla 
verilen, vücut ağırlığının her kilogramı için 8 mg.

Çocuklar (2 aydan 12 yaşına kadar)
• Başlangıç   dozu (ilk üç doz için): Bir damara 

enjeksiyon yoluyla 12 saatte bir vücut ağırlığının her 
kilogramı için 10 mg.

• İdame dozu: Günde bir kez, bir damara enjeksiyon yoluyla 

verilen, vücut ağırlığının her kilogramı için 6 ila 10 mg.

200 mg toz
çözünen ti üzerindef Ör in enjeksiyon/infüzyon veya oral solüsyon

®400 mg toz
enjeksiyon/infüzyon veya oral solüsyon için solüsyon

Kemik ve eklem enfeksiyonları ve kalp enfeksiyonları

• Başlangıç   dozu (ilk üç ila beş doz için): 12 saatte bir 
damara enjeksiyon yoluyla vücut ağırlığının her 
kilogramı için 12 mg

• İdame dozu: günde bir kez vücut ağırlığının her 
kilogramı için damar veya kasa enjeksiyon yoluyla 12 
mg

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya 
bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı vermeden önce 
doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız. Bu 
ilacın size hamileyken verilip verilmeyeceğine onlar karar 
vereceklerdir. Potansiyel bir iç kulak ve böbrek problemleri 
riski olabilir.
Emziriyorsanız, bu ilacı vermeden önce doktorunuza 
söyleyiniz. Targocid size verilirken emzirmeye devam 
edip edemeyeceğinize o karar verecektir. Hayvan 
üreme çalışmaları, doğurganlık sorunlarına dair kanıt 
göstermedi.

testler

Tedavi sırasında kanınızı, böbreklerinizi, karaciğerinizi ve/veya işitme 

duyunuzu kontrol etmek için testler yaptırabilirsiniz. Bu, aşağıdaki 

durumlarda daha olasıdır:

• tedaviniz uzun sürecek
• yüksek yükleme dozlarıyla tedavi edilmeniz gerekiyor (günde iki kez 

12mg/kg)

• böbrek probleminiz var
• sinir sisteminizi, böbreklerinizi veya işitme duyunuzu 

etkileyebilecek başka ilaçlar alıyorsanız veya alıyorsanız.
Uzun süre TARGOCİD verilen kişilerde antibiyotikten 
etkilenmeyen bakteriler normalden fazla çoğalabilir - 
doktorunuz bunu kontrol edecektir.

teikoplanin
Targocid nasıl verilir
İlaç normalde size bir doktor veya hemşire tarafından 

verilecektir.

• Damar (damar içi kullanım) veya kas (kas içi kullanım) içine 

enjeksiyon yoluyla verilecektir.

• Damar içine damlatılarak infüzyon şeklinde de 
verilebilir.
Bebeklere doğumdan 2 aylık olana kadar sadece 
infüzyon verilmelidir.
Bazı enfeksiyonları tedavi etmek için çözelti ağızdan alınabilir 

(ağızdan kullanım).

Bunu görmek veya okumak zor mu? 
Yardım için telefon 0800 035 2525 Enfeksiyonun neden olduğu 'Clostridium di cile' bakteri 

Önerilen doz, 7 ila 14 gün boyunca günde iki kez ağızdan 100 ila 

200 mg'dır.
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı size 
vermeden önce tüm bu bilgileri dikkatlice 
okuyunuz.
- Bunu sakla. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya 

hemşirenize sorunuz.
- Herhangi bir yan etki görürseniz doktorunuz, eczacınız veya 

hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu Lea et'te listelenmeyen olası yan 

etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

2. Targocid almadan önce bilmeniz 
gerekenler

Böbrek sorunları olan yetişkinler ve yaşlı hastalar Böbrek 

problemleriniz varsa, genellikle tedavinin dördüncü gününden 

sonra dozunuzun düşürülmesi gerekecektir:

• Hafif ve orta derecede böbrek sorunları olan 
kişiler için - idame dozu iki günde bir veya idame 
dozunun yarısı günde bir kez verilecektir.

• Şiddetli böbrek sorunları olan veya hemodiyalizde 
olan kişiler için - idame dozu her üç günde bir 
veya idame dozunun üçte biri günde bir kez 
verilecektir.

Targocid'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• teikoplanine veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi 
birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).

Araç ve makine kullanma
Targocid ile tedavi edilirken baş ağrınız olabilir veya başınız dönebilir. 

Böyle bir durumda araç veya herhangi bir alet veya makine 

kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ve Targocid
Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya 

kullanabilecekseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize 

söyleyiniz. Bunun nedeni, Targocid'in diğer bazı ilaçların çalışma şeklini 

etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı ilaçlar Targocid'in çalışma şeklini 

etkileyebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, 

eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz:

• Aminoglikozidler aynı enjeksiyonda Targocid ile 
karıştırılmamalıdır. Ayrıca işitme sorunlarına ve/veya 
böbrek sorunlarına da neden olabilirler.

• amfoterisin B - işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına 
neden olabilen mantar enfeksiyonlarını tedavi eden bir ilaç

• siklosporin - işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına 
neden olabilecek bağışıklık sistemini etkileyen bir ilaç

• sisplatin - işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına neden 
olabilen kötü huylu tümörleri tedavi eden bir ilaç

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdaki durumlarda TARGOCİD almadan önce doktorunuz, eczacınız veya 

hemşireniz ile konuşunuz:

• 'vankomisin' adı verilen bir antibiyotiğe alerjiniz varsa
• vücudunuzun üst kısmında bir kasılma olduysa (kırmızı 

adam sendromu)
• trombosit sayısında azalma (trombositopeni) varsa
• böbrek problemleriniz var
• İşitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına neden olabilecek 

başka ilaçlar alıyorsanız. Böbreklerinizin ve/veya karaciğerinizin 

düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için düzenli testler 

yaptırabilirsiniz ("Diğer ilaçlar ve Targocid" bölümüne bakınız).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), 

TARGOCİD almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle 

konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Targocid kullandıysanız

Doktorunuz veya hemşirenizin size çok fazla ilaç vermesi 
olası değildir. Ancak, size çok fazla Targocid verildiğini 
düşünüyorsanız veya ajite iseniz, hemen doktorunuz veya 
hemşirenizle konuşun.

Bu lea et'te ne var?
1. TARGOCİD nedir ve ne için kullanılır?
2. Targocid almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Targocid nasıl kullanılır

4. Olası yan etkiler
5. Targocid nasıl saklanır

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Targocid sodyum içerir
Bu ilaç, flakon başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum 
içerir ve esasen "sodyum içermez".

Periton diyalizi hastaları için peritonit
Başlangıç   dozu, bir damara tek bir enjeksiyon olarak vücut 

ağırlığının her kilogramı için 6 mg'dır ve ardından:

• Birinci hafta: Her diyaliz torbasında 20 mg/L

• İkinci hafta: Diğer her diyaliz torbasında 20 mg/L

• Üçüncü hafta: Gecelik diyaliz torbasında 20 mg/L.

3. Targocid nasıl kullanılır
Targocid almayı unutursanız
Doktorunuz veya hemşireniz size Targocid'i ne zaman vereceğinize 

dair talimatlara sahip olacaktır. Size ilacı reçete edildiği gibi 

vermeyecekleri olası değildir. Ancak, endişeleniyorsanız, doktorunuz 

veya hemşirenizle konuşun.

Önerilen doz
Böbrek problemi olmayan yetişkinler ve çocuklar (12 yaş ve 
üzeri)1. TARGOCİD nedir ve ne için kullanılır?
Deri ve yumuşak doku, akciğer ve idrar yolu enfeksiyonları

• Başlangıç   dozu (ilk üç doz için): Bir damar veya kasa 
enjeksiyon yoluyla 12 saatte bir vücut ağırlığının her 
kilogramı için 6 mg

Targocid bir antibiyotiktir. 'Teikoplanin' adı verilen bir ilaç 
içerir. Vücudunuzdaki enfeksiyonlara neden olan bakterileri 
öldürerek çalışır.

Bebekler (doğumdan 2 aya kadar)
• Başlangıç   dozu (ilk gün): Damar içine infüzyon 

yoluyla vücut ağırlığının her kilogramı için 16 mg.

Targocid almayı bırakırsanız

İlk önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile 
konuşmadan bu ilacı almayı bırakmayınız.
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Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, 
doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz 
hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz - acil tıbbi 
tedaviye ihtiyacınız olabilir:

Nadir(1.000 kişide 1'e kadar etkileyebilir)
• enfeksiyon (apse).

• Diğer bileşenler sodyum klorür ve sodyum 
hidroksittir.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca tıp veya sağlık 
uzmanlarına yöneliktir:

• Zil sesi çözümü
• Ringer-laktat solüsyonu
• %5 dekstroz enjeksiyonu

• %10 dekstroz enjeksiyonu

• %0,18 sodyum klorür ve %4 glikoz solüsyonu
• %0.45 sodyum klorür ve %5 glikoz solüsyonu
• %1,36 veya %3,86 glikoz solüsyonu içeren periton 

diyalizi solüsyonu.

4. Olası yan etkiler Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden tahmin 
edilemez)
• Enjeksiyonun yapıldığı yerdeki problemler - deride 

kızarıklık, ağrı veya şişlik gibi

Targocid neye benziyor ve paketin içeriği 
Targocid, enjeksiyon/infüzyon veya oral solüsyon 
için bir tozdur.
Toz süngerimsi, fildişi ve renkli homojen bir 
kütledir.
Toz paketlenmiştir:
• Tip I, bromobütil kauçuk tıpa ve plastik ip-o üst 

alüminyum sarı kapak ile kapatılmış 200 mg için 10 
mL faydalı hacimli renksiz cam flakonda.

• Tip I, bromobütil kauçuk tıpa ve plastik ip-o üst 
alüminyum yeşil kapak ile kapatılmış 400 mg için 22 
mL faydalı hacimli renksiz cam flakonda.

Sağlık uzmanları için Targocid'in hazırlanması ve 
kullanımı hakkında pratik bilgiler.yaygın olmayan(100 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

• damarda şişme ve pıhtılaşma
• nefes almada veya hırıltılı solunumda zorluk (bronkospazm)

• normalden daha fazla enfeksiyon kapma - bunlar kan hücresi 
sayınızda azalma belirtileri olabilir

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, 
ancak herkes bunları almayabilir.

Bu ilaç sadece tek kullanımlıktır.
Uygulama yöntemi
Sulandırılmış çözelti doğrudan enjekte edilebilir veya alternatif 
olarak daha fazla seyreltilebilir.
Enjeksiyon, ya 3 ila 5 dakikalık bir bolus olarak ya da 30 dakikalık 
bir infüzyon olarak verilecektir.
Bebeklere doğumdan 2 aylık olana kadar sadece 
infüzyon verilmelidir.
Sulandırılmış çözelti ağızdan da verilebilir.

Ciddi yan etkiler Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki görürseniz doktorunuz, eczacınız veya 
hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu Lea et'te listelenmeyen olası 
yan etkileri içerir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark 
ederseniz, tedavinizi durdurun ve hemen doktorunuza veya 
hemşirenize söyleyin - acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir:

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden tahmin 
edilemez)
• beyaz kan hücrelerinin eksikliği - belirtiler şunları içerebilir: ateş, 

şiddetli titreme, boğaz ağrısı veya ağız ülseri (agranülositoz)

• böbrek sorunları veya böbreklerinizin çalışma biçimindeki 
değişiklikler - testlerde gösterilir. Daha yüksek dozlar 
alırsanız böbrek problemlerinin sıklığı veya şiddeti 
artabilir.

• epileptik ts
Yukarıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza 

veya hemşirenize söyleyiniz.

Sulandırılmış çözeltinin raf ömrü
Önerilen şekilde hazırlanan sulandırılmış çözeltinin 
kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi 2 ila 8°C'de 24 
saat gösterilmiştir.
Mikrobiyolojik açıdan ilaç hemen kullanılmalıdır. Hemen 
kullanılmazsa, kullanım sırasındaki saklama süreleri ve 
kullanımdan önceki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır 
ve sulandırma kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda 
gerçekleştirilmediği sürece normalde 2 ila 8°C'de 24 saatten 
uzun olmayacaktır.

yaygın olmayan(100 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

• yaşamı tehdit eden ani alerjik reaksiyon - belirtiler şunları 
içerebilir: nefes almada veya hırıltılı solunumda zorluk, şişme, 
kızarıklık, kaşıntı, ateş, titreme

Birleşik Krallık
Yan etkileri ayrıca www.mhra.gov.uk/yellowcard adresindeki Sarı 
Kart Şeması aracılığıyla doğrudan bildirebilir veya Google Play 
veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart arayabilirsiniz. Yan 
etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi 
sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sulandırılmış çözeltinin hazırlanması
200 mg ve 400 mg toz flakona 3.14 mL 
enjeksiyonluk su eklenerek solüsyon sulandırılır. Su, 
köpürmeyi önlemek için tüm toz eriyene kadar 
döndürülmesi gereken şişeye yavaş yavaş eklenir. 
Köpük oluşursa, köpüğün kaybolması için 
solüsyonu yaklaşık 15 dakika bekletin.
Sadece berrak solüsyonlar kullanılmalıdır.

Çözeltinin rengi sarımsıdan koyu sarıya kadar 
değişebilir.
Nihai çözelti, plazma ile izotoniktir ve pH'ı 
7.2-7.8'dir.

Nadir(1000 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

• üst gövdenin hareket etmesi

Paket boyutu:

- 1 toz şişesi
- 5x1 toz şişeler
- 10x1 toz şişeler
- 25x1 toz şişeler
Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden tahmin 
edilemez)
• deride, ağızda, gözlerde veya cinsel organlarda kabarcıklar - bunlar 

'toksik epidermal nekroliz' veya 'Stevens-Johnson sendromu' olarak 

adlandırılan bir şeyin belirtileri olabilir

• deri altında şişlikler (cilt kıvrımlarınız, göğüs, karın 
(mide dahil), sırt ve kollar dahil) ile birlikte kırmızı 
pullu yaygın döküntü ve ateşin eşlik ettiği kabarcıklar 
- bunlar 'Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz 
(AGEP)' adı verilen bir şeyin belirtileri olabilir. '

• 'eozinofili ve sistemik semptomlarla (DRESS) ilaç reaksiyonu'. 
DRESS, başlangıçta u benzeri semptomlar ve yüzde kızarıklık 
olarak ortaya çıkar, ardından yüksek sıcaklıkta uzun süreli bir 
kızarıklık, kan testlerinde görülen karaciğer enzimlerinde artış 
ve bir tür beyaz kan hücresi (eozinofili) ve genişlemiş lenf 
düğümlerinde artış görülür.

Yukarıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza 

veya hemşirenize söyleyiniz.

5. Targocid nasıl saklanır

Diğer yan etkiler
Aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde 
saklayın. EXP'den sonra bu ilacı, flakonun kartonu ve etiketinde 
belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
Bu ilaç herhangi bir özel saklama koşulu 
gerektirmez.
Targocid sulandırıldıktan ve kullanıma hazır hale getirildikten 
sonra saklama ve kullanım zamanı hakkında bilgiler, 'Targocid'in 
hazırlanması ve kullanımı hakkında sağlık uzmanları için pratik 
bilgiler' bölümünde açıklanmıştır.

Seyreltilmiş ilacın raf ömrü
Önerilen şekilde hazırlanan sulandırılmış çözeltinin 
kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi 2 ila 8°C'de 24 
saat gösterilmiştir.
Mikrobiyolojik açıdan ilaç hemen kullanılmalıdır. Hemen 
kullanılmazsa, kullanımdaki saklama süreleri ve 
kullanımdan önceki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır 
ve sulandırma/seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik 
koşullarda gerçekleştirilmediği sürece normalde 2 ila 8°C'de 
24 saatten uzun olmayacaktır. .

Ruhsat Sahibi ve Üretici
Yaygın(10 kişiden 1'i etkileyebilir)
• Döküntü, eritem, kaşıntı
• Ağrı
• Ateş

Pazarlama Yetki Sahibi Sano , 410 
Thames Valley Park Drive, Reading, 
Berkshire, RG6 1PT, Birleşik Krallık.
Tel: 0800 035 2525
e- posta: uk-medicalinformation@sano .comyaygın olmayan(100 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

• trombosit sayısında azalma.
• karaciğer enzimlerinin kan seviyelerinde yükselme

• kan kreatinin seviyelerinde yükselme (böbreğinizi izlemek 
için)
• işitme kaybı, kulak çınlaması veya sizin veya etrafınızdaki 

şeylerin hareket ettiği hissi
• hissetme veya hasta olma (kusma), ishal
• baş dönmesi veya baş ağrısı hissi

Şişenin nominal teikoplanin içeriği 200 mg 400 mg

Üretici firma
Sano Srl, Via Valcanello 4 
03012 Anagni (FR), İtalya

Toz flakon hacmi 10 ml 22 ml

6. Paketin içeriği ve diğer 
bilgiler

Nominal teikoplanin dozunu 
içeren hacim (5 mL şırınga ve 23 
G iğne ile ekstrakte edilmiştir)

İmha etmek

Kullanılmayan herhangi bir ilaç veya atık malzeme yerel 
gerekliliklere uygun olarak atılmalıdır.

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde aşağıdaki 
isimler altında ruhsatlandırılmıştır: Danimarka, 
Finlandiya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık: Targocid

3,0 mL 3,0 mL

Targocid ne içerir?
• Etkin madde teikoplanindir. Her flakon 200 mg 

veya 400 mg teikoplanin içerir.

Seyreltilmiş çözeltinin infüzyondan önce hazırlanması Targocid, 
aşağıdaki infüzyon çözeltilerinde uygulanabilir:
• sodyum klorür 9 mg/mL (%0,9) solüsyonBu lea et en son 12/2021'de revize edilmiştir. 838302


