
Targocid được sử dụng ở người lớn và trẻ em (kể cả trẻ sơ sinh) để 

điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn:

- da và bên dưới da - đôi khi được gọi là 'mô 
mềm'
- xương và khớp
- phổi
- đường tiết niệu
- tim - đôi khi được gọi là 'viêm nội tâm mạc'
- thành bụng - viêm phúc mạc
- máu, khi gây ra bởi bất kỳ tình trạng nào được liệt kê ở 
trên
Targocid có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng do '

Clostridium di cile'vi khuẩn trong ruột. Đối với điều này, giải pháp được thực 

hiện bằng đường uống.

Các phản ứng da nghiêm trọng bao gồm hội chứng Stevens-Johnson, 

hoại tử biểu bì nhiễm độc, phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan 

và các triệu chứng toàn thân (DRESS), mụn mủ ngoại ban tổng quát 

cấp tính (AGEP) đã được báo cáo khi sử dụng teicoplanin. Nếu bạn 

phát ban nghiêm trọng hoặc các triệu chứng da khác như được mô tả 

trong phần 4, hãy ngừng dùng Targocid và liên hệ với bác sĩ của bạn 

hoặc tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

• viên nén nước (chẳng hạn như furosemide) - còn được gọi là 'thuốc lợi tiểu' 

có thể gây ra các vấn đề về thính giác và / hoặc các vấn đề về thận.

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn, (hoặc bạn không chắc chắn), hãy 

nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi được cho dùng 

Targocid.

• Liều duy trì: 6 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, tiêm một 
lần mỗi ngày, bằng cách tiêm vào tĩnh mạch hoặc bắp 
thịt

• Liều duy trì: 8 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, tiêm một lần 

mỗi ngày, dưới dạng truyền nhỏ giọt vào tĩnh mạch.

Trẻ em (từ 2 tháng đến 12 tuổi)
• Liều khởi đầu (cho ba liều đầu tiên): 10 mg cho mỗi kg 

trọng lượng cơ thể, tiêm 12 giờ một lần, bằng cách tiêm 
vào tĩnh mạch.

• Liều duy trì: 6 đến 10 mg cho mỗi kg thể trọng, tiêm 
mỗi ngày một lần, bằng cách tiêm vào tĩnh mạch.

200 mg bột cho
solu ttôi trênf or tôiN jection / tiêm truyền hoặc dung dịch uống

®400 mg bột cho
dung dịch tiêm / truyền hoặc dung dịch uống

Nhiễm trùng xương khớp và nhiễm trùng tim
• Liều khởi đầu (từ ba đến liều đầu tiên): 12 mg cho mỗi kg 

trọng lượng cơ thể, tiêm 12 giờ một lần, bằng cách tiêm 
vào tĩnh mạch

• Liều duy trì: 12 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, tiêm 
một lần mỗi ngày, bằng cách tiêm vào tĩnh mạch hoặc 
bắp thịt

Mang thai, cho con bú và sinh sản
Nếu bạn đang mang thai, nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai 
hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá 
của bạn để được tư vấn trước khi được sử dụng thuốc này. Họ sẽ 
quyết định bạn có được cho dùng thuốc này khi bạn đang mang 
thai hay không. Có thể tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh về tai 
trong và thận.
Nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang cho con bú, trước khi được cho 

dùng thuốc này. Anh ấy / cô ấy sẽ quyết định xem bạn có thể tiếp tục 

cho con bú hay không trong khi bạn được cho dùng Targocid. Các 

nghiên cứu về sinh sản của động vật không cho thấy bằng chứng về 

các vấn đề sinh sản.

Kiểm tra

Trong thời gian điều trị, bạn có thể làm các xét nghiệm để kiểm tra máu, thận, 

gan và / hoặc thính giác của bạn. Điều này có nhiều khả năng xảy ra hơn nếu:

• quá trình điều trị của bạn sẽ kéo dài trong một thời gian dài

• bạn cần được điều trị với liều cao (12mg / kg x 2 
lần / ngày)

• bạn có vấn đề về thận
• bạn đang dùng hoặc có thể dùng các loại thuốc khác có thể ảnh 

hưởng đến hệ thần kinh, thận hoặc thính giác của bạn.

Ở những người được sử dụng Targocid trong một thời gian dài, vi 

khuẩn không phải là loại thuốc kháng sinh có thể phát triển nhiều hơn 

bình thường - bác sĩ sẽ kiểm tra điều này.

teicoplanin
Targocid được đưa ra như thế nào

Thuốc thường sẽ được bác sĩ hoặc y tá cho bạn.

• Thuốc sẽ được tiêm vào tĩnh mạch (tiêm tĩnh mạch) 
hoặc bắp thịt (tiêm bắp).

• Nó cũng có thể được truyền qua đường nhỏ giọt vào tĩnh 

mạch.

Chỉ nên tiêm truyền cho trẻ từ sơ sinh đến 2 
tháng tuổi.
Để điều trị một số bệnh nhiễm trùng, giải pháp có thể được sử dụng bằng đường 

uống (sử dụng đường uống).

Lea et này có khó nhìn hoặc khó đọc không? Điện 

thoại 0800 035 2525 để được trợ giúp Nhiễm trùng do 'Clostridium di cile' vi khuẩn Liều khuyến cáo 

là 100 đến 200 mg bằng đường uống, hai lần một ngày trong 7 

đến 14 ngày.
Đọc kỹ tất cả tài liệu này trước khi bạn được sử 
dụng thuốc này vì nó chứa thông tin quan trọng cho 
bạn.
- Giữ lại bản này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ 
hoặc y tá của bạn.

- Nếu bạn có bất kỳ phản ứng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của 

bạn. Điều này bao gồm bất kỳ trường hợp phụ nào có thể xảy ra không được liệt 

kê trong lea et. Xem phần 4.

2. Những điều bạn cần biết trước khi sử 
dụng Targocid

Người lớn và bệnh nhân cao tuổi có vấn đề về thận Nếu 
bạn có vấn đề về thận, liều của bạn thường sẽ phải giảm 
xuống sau ngày điều trị thứ tư:
• Đối với những người có vấn đề về thận nhẹ và trung bình - 

liều duy trì sẽ được dùng hai ngày một lần, hoặc một 
nửa liều duy trì sẽ được dùng mỗi ngày một lần.

• Đối với những người có vấn đề về thận nghiêm trọng hoặc 

đang chạy thận nhân tạo - liều duy trì sẽ được tiêm ba ngày 

một lần, hoặc một phần ba liều duy trì sẽ được tiêm mỗi ngày 

một lần.

Không sử dụng Targocid nếu:

• bạn bị dị ứng với teicoplanin hoặc bất kỳ thành phần nào 
khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6).

Lái xe và sử dụng máy móc
Bạn có thể bị đau đầu hoặc cảm thấy chóng mặt trong khi điều trị bằng 

Targocid. Nếu điều này xảy ra, không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc 

máy móc nào.

Các loại thuốc khác và Targocid
Cho bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn biết nếu bạn đang sử dụng, gần 

đây đã sử dụng hoặc có thể sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều 

này là do Targocid có thể khác với cách hoạt động của một số loại 

thuốc khác. Ngoài ra, một số loại thuốc có thể khác với cách hoạt động 

của Targocid. Đặc biệt, hãy cho bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn biết 

nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau:

• Aminoglycoside vì chúng không được trộn lẫn với Targocid 
trong cùng một mũi tiêm. Chúng cũng có thể gây ra các vấn 
đề về thính giác và / hoặc các vấn đề về thận.

• amphotericin B - một loại thuốc điều trị nhiễm nấm có thể gây 
ra các vấn đề về thính giác và / hoặc các vấn đề về thận

• ciclosporin - một loại thuốc kích thích hệ thống miễn dịch có thể gây 

ra các vấn đề về thính giác và / hoặc các vấn đề về thận

• cisplatin - một loại thuốc điều trị các khối u ác tính có thể gây ra 
các vấn đề về thính giác và / hoặc các vấn đề về thận

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi bạn được sử 

dụng Targocid nếu:

• bạn bị dị ứng với một loại thuốc kháng sinh có tên là 'vancomycin'

• bạn bị tàn phá phần trên của cơ thể (hội chứng 
người đỏ)

• bạn bị giảm số lượng tiểu cầu (giảm tiểu cầu)
• bạn có vấn đề về thận
• bạn đang dùng các loại thuốc khác có thể gây ra các vấn đề về thính giác và / 

hoặc các vấn đề về thận. Bạn có thể làm các xét nghiệm thường xuyên để 

kiểm tra xem thận và / hoặc gan của bạn có hoạt động bình thường hay 

không (xem phần 'Các loại thuốc khác và Targocid').

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy 

nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi bạn được sử dụng 

Targocid.

Nếu bạn có nhiều Targocid hơn mức cần thiết

Không chắc rằng bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ cho bạn quá nhiều 

thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng bạn đã được cho quá nhiều 

Targocid hoặc nếu bạn bị kích động, hãy nói chuyện ngay với 

bác sĩ hoặc y tá của bạn.

Có gì trong lea et này
1. Targocid là gì và nó được sử dụng để làm gì

2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Targocid
3. Cách sử dụng Targocid

4. Các hành vi bên có thể

5. Cách lưu trữ Targocid
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Targocid chứa natri
Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi lọ 
và về cơ bản là 'không có natri'.

Viêm phúc mạc cho bệnh nhân thẩm phân phúc mạc

Liều khởi đầu là 6 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, dưới 
dạng một lần tiêm vào tĩnh mạch, sau đó:
• Tuần một: 20 mg / L trong mỗi túi lọc máu

• Tuần thứ hai: 20 mg / L trong mỗi túi lọc máu khác

• Tuần thứ ba: 20 mg / L trong túi lọc máu qua đêm.

3. Cách sử dụng Targocid
Nếu bạn quên dùng Targocid
Bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ có hướng dẫn về thời điểm sử dụng 

Targocid cho bạn. Không chắc là họ sẽ không cho bạn uống 

thuốc theo đúng chỉ định. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng, hãy nói 

chuyện với bác sĩ hoặc y tá của bạn.

Liều khuyến cáo là
Người lớn và trẻ em (từ 12 tuổi trở lên) không có vấn đề 
về thận1. Targocid là gì và nó được sử dụng để làm gì
Nhiễm trùng da và mô mềm, phổi và đường tiết niệu
• Liều khởi đầu (cho ba liều đầu tiên): 6 mg cho mỗi kg 

trọng lượng cơ thể, tiêm 12 giờ một lần, bằng cách tiêm 
vào tĩnh mạch hoặc bắp thịt

Targocid là một loại thuốc kháng sinh. Nó chứa một loại thuốc gọi là 

'teicoplanin'. Nó hoạt động bằng cách tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm 

trùng trong cơ thể bạn.

Trẻ sơ sinh (từ sơ sinh đến 2 tháng tuổi)
• Liều khởi đầu (vào ngày đầu tiên): 16 mg cho mỗi kg trọng 

lượng cơ thể, dưới dạng truyền nhỏ giọt vào tĩnh mạch.

Nếu bạn ngừng dùng Targocid

Đừng ngừng dùng thuốc này mà không nói chuyện trước với bác 

sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.
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Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc 
này, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập tức, nếu bạn nhận thấy 

bất kỳ biểu hiện nghiêm trọng nào sau đây - bạn có thể cần được 

điều trị y tế khẩn cấp:

Hiếm(có thể lên đến 1 trong 1.000 người)
• nhiễm trùng (áp xe).

• Các thành phần khác là natri clorua và natri 
hydroxit.

Thông tin sau chỉ dành cho các chuyên gia y tế hoặc 
chăm sóc sức khỏe:

• Giải pháp chuông

• Dung dịch Ringer-lactat
• Tiêm dextrose 5%
• 10% tiêm dextrose
• Dung dịch natri clorua 0,18% và dung dịch glucose 4%

• Dung dịch natri clorua 0,45% và glucose 5%
• Dung dịch thẩm phân phúc mạc chứa dung dịch glucose 1,36% 

hoặc 3,86%.

4. Các hành vi bên có thể Không biết(tần suất không thể được ước tính từ dữ liệu 
có sẵn)
• các vấn đề khi tiêm - chẳng hạn như đỏ da, đau 

hoặc sưng

Targocid trông như thế nào và nội dung của gói Targocid 
là dạng bột pha dung dịch tiêm / truyền hoặc dung dịch 
uống.
Bột là một khối đồng nhất xốp, trắng ngà và có màu 
sắc.
Bột được đóng gói:
• trong lọ thủy tinh không màu, Loại I, có thể tích hữu ích là 10 mL cho 

200 mg được đóng bằng nút cao su bromobutyl và nắp đậy bằng 

nhựa ip-o màu vàng trên cùng bằng nhôm.

• trong lọ thủy tinh không màu, Loại I, có thể tích hữu ích là 22 mL cho 

400 mg, được đóng bằng nút cao su bromobutyl và nắp đậy bằng 

nhựa ip-o trên cùng bằng nhôm màu xanh lá cây.

Thông tin thực tế cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
về việc chuẩn bị và xử lý Targocid.Không phổ biến(có thể lên đến 1 trong 100 người)

• sưng và đông máu trong tĩnh mạch

• khó thở hoặc thở khò khè (co thắt phế quản)
• bị nhiễm trùng nhiều hơn bình thường - đây có thể là dấu hiệu 

giảm số lượng tế bào máu của bạn

Giống như tất cả các loại thuốc, loại thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, 

mặc dù không phải ai cũng mắc phải.
Thuốc này chỉ sử dụng một lần.
Phương pháp điều trị
Dung dịch đã pha có thể được tiêm trực tiếp 
hoặc pha loãng thêm.
Thuốc tiêm sẽ được tiêm dưới dạng bolus trong 3 đến 5 
phút hoặc truyền trong 30 phút.
Chỉ nên tiêm truyền cho trẻ từ sơ sinh đến 2 
tháng tuổi.
Dung dịch đã pha cũng có thể được dùng bằng đường uống.

Các hành vi bên nghiêm trọng Báo cáo các hoạt động bên

Nếu bạn có bất kỳ phản ứng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của 

bạn. Điều này bao gồm bất kỳ trường hợp phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê 

trong lea et.

Ngừng điều trị và nói với bác sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập 
tức, nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng 
nào sau đây - bạn có thể cần được điều trị y tế khẩn cấp:

Không biết(tần suất không thể được ước tính từ dữ 
liệu có sẵn)
• thiếu bạch cầu - các dấu hiệu có thể bao gồm: sốt, ớn lạnh 

dữ dội, đau họng hoặc loét miệng (mất bạch cầu hạt)
• các vấn đề về thận hoặc những thay đổi trong cách hoạt động của 

thận - được hiển thị trong các xét nghiệm. Tần suất hoặc mức độ 

nghiêm trọng của các vấn đề về thận có thể tăng lên nếu bạn dùng 

liều cao hơn

• ts động kinh
Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập tức, nếu bạn nhận thấy bất kỳ biểu 

hiện bên nào ở trên.

Thời hạn sử dụng của dung dịch đã pha

Tính ổn định hóa học và vật lý khi sử dụng của dung dịch đã pha 

được chuẩn bị theo khuyến cáo đã được chứng minh trong 24 

giờ ở 2 đến 8 ° C.

Theo quan điểm vi sinh, thuốc cần được sử dụng ngay lập tức. 

Nếu không được sử dụng ngay lập tức, thời gian và điều kiện 

bảo quản trước khi sử dụng là trách nhiệm của người dùng và 

thông thường sẽ không quá 24 giờ ở 2 đến 8 ° C, trừ khi việc 

hoàn nguyên diễn ra trong điều kiện vô trùng được kiểm soát và 

xác nhận.

Không phổ biến(có thể lên đến 1 trong 100 người)

• phản ứng dị ứng đột ngột đe dọa tính mạng - các dấu hiệu có 
thể bao gồm: khó thở hoặc thở khò khè, sưng tấy, phát ban, 
ngứa, sốt, ớn lạnh

Vương quốc Anh
Bạn cũng có thể báo cáo các hành vi bên lề trực tiếp thông qua 
Sơ đồ thẻ vàng tại: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm 
Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store. Bằng 
cách báo cáo các hoạt động phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm 
thông tin về độ an toàn của thuốc này.

Chuẩn bị dung dịch hoàn nguyên
Dung dịch được hoàn nguyên bằng cách thêm 
3,14 mL nước pha tiêm vào lọ bột 200 mg và 400 
mg. Cho nước từ từ vào lọ, nên xoay tròn cho 
đến khi tan hết bột để tránh tạo bọt. Nếu có bọt, 
để yên dung dịch trong khoảng 15 phút để bọt 
biến mất.
Chỉ nên sử dụng các giải pháp rõ ràng.
Màu sắc của dung dịch có thể thay đổi từ vàng nhạt đến vàng 
đậm.
Dung dịch nal đẳng trương với huyết tương và có pH từ 
7,2-7,8.

Hiếm(có thể lên đến 1 trong 1000 người)
• sử dụng phần trên của cơ thể

Kích cỡ gói:

- 1 lọ bột
- Lọ bột 5x1
- Lọ bột 10x1
- Lọ bột 25x1
Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Không biết(tần suất không thể được ước tính từ dữ liệu có 
sẵn)
• phồng rộp da, miệng, mắt hoặc bộ phận sinh dục - đây có 

thể là dấu hiệu của một thứ gọi là 'hoại tử biểu bì nhiễm 
độc' hoặc 'hội chứng Stevens-Johnson'

• phát ban lan rộng có vảy đỏ với các nốt sưng dưới da 
(bao gồm các nếp gấp da, ngực, bụng, (bao gồm cả 
dạ dày), lưng và cánh tay) và các mụn nước kèm theo 
sốt - đây có thể là các triệu chứng của bệnh gọi là 
'Bệnh mủ ngoại tiết tổng quát cấp tính (AGEP) '

• 'phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng 
toàn thân (DRESS)'. DRESS xuất hiện ban đầu là các triệu 
chứng giống như u và phát ban trên mặt sau đó phát ban kéo 
dài với nhiệt độ cao, tăng nồng độ men gan trong các xét 
nghiệm máu và tăng một loại tế bào bạch cầu (bạch cầu ái 
toan) và các hạch bạch huyết mở rộng.

Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập tức, nếu bạn nhận thấy bất kỳ biểu 

hiện bên nào ở trên.

5. Cách lưu trữ Targocid

Các hành vi khác
Nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn nếu bạn nhận được bất kỳ điều nào 

sau đây:

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ 
em. Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử 
dụng được ghi trên hộp và nhãn của lọ sau EXP. 
Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.
Thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc 
biệt nào.
Thông tin về cách bảo quản và thời gian sử dụng Targocid, 
sau khi đã hoàn nguyên và sẵn sàng sử dụng, được mô tả 
trong phần 'Thông tin thực tế dành cho các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe về việc chuẩn bị và xử lý Targocid'.

Thời hạn sử dụng của thuốc pha loãng

Tính ổn định hóa học và vật lý khi sử dụng của dung dịch đã pha 

được chuẩn bị theo khuyến cáo đã được chứng minh trong 24 

giờ ở 2 đến 8 ° C.

Theo quan điểm vi sinh, thuốc cần được sử dụng ngay lập tức. 

Nếu không được sử dụng ngay lập tức, thời gian và điều kiện 

bảo quản trước khi sử dụng là trách nhiệm của người sử dụng 

và thông thường sẽ không lâu hơn 24 giờ ở 2 đến 8 ° C, trừ khi 

việc hoàn nguyên / pha loãng diễn ra trong điều kiện vô trùng 

được kiểm soát và xác nhận .

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Phổ thông(có thể lên đến 1 trong 10 người)
• Phát ban, ban đỏ, ngứa
• Đau đớn

• Sốt

Chủ Ủy quyền Tiếp thị Sano, 410 Thames 
Valley Park Drive, Reading, Berkshire, 
RG6 1PT, Vương quốc Anh.
ĐT: 0800 035 2525
email: uk-Medicalinformation @ sano .comKhông phổ biến(có thể lên đến 1 trong 100 người)

• giảm số lượng tiểu cầu.
• tăng nồng độ men gan trong máu
• tăng nồng độ creatinine trong máu (để theo dõi thận của 
bạn)
• mất thính giác, ù tai hoặc cảm giác rằng bạn hoặc mọi thứ 

xung quanh bạn đang di chuyển
• cảm thấy hoặc bị ốm (nôn mửa), tiêu chảy
• cảm thấy chóng mặt hoặc đau đầu

Hàm lượng teicoplanin danh nghĩa của lọ 200 mg 400 mg

nhà chế tạo
Sano Srl, Via Valcanello 4 
03012 Anagni (FR), Ý

Khối lượng lọ bột 10 mL 22 mL

6. Nội dung của gói và các 
thông tin khác

Thể tích chứa liều teicoplanin 
danh nghĩa (chiết bằng ống 
tiêm 5 mL và kim 23 G)

Thải bỏ
Bất kỳ loại thuốc hoặc chất thải không sử dụng nào đều phải 

được xử lý theo yêu cầu của địa phương.

Sản phẩm thuốc này được ủy quyền tại các Quốc gia 
Thành viên của EEA dưới các tên sau: Đan Mạch, Phần 
Lan, Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Anh: Targocid

3.0 mL 3.0 mL

Targocid chứa những gì
• Chất hoạt tính là teicoplanin. Mỗi lọ chứa 200 

mg hoặc 400 mg teicoplanin.

Chuẩn bị dung dịch pha loãng trước khi truyền Targocid có thể 
được dùng trong các dung dịch tiêm truyền sau:
• dung dịch natri clorua 9 mg / mL (0,9%)Lea et này được sửa đổi lần cuối vào tháng 12/2021. 838302


