
Targocid се използва при възрастни и деца (включително новородени) за 

лечение на бактериални инфекции на:

- кожата и под кожата - понякога наричани "мека 
тъкан"
- костите и ставите
- белия дроб

- пикочните пътища

- сърцето - понякога наричано "ендокардит"
- коремната стена - перитонит
- кръвта, когато е причинена от някое от изброените по-горе 

състояния

Targocid може да се използва за лечение на някои инфекции, причинени 

от 'Clostridium di cile' бактерии в червата. За целта разтворът се приема 

през устата.

Съобщавани са сериозни кожни реакции, включително синдром на 

Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза, лекарствена реакция 

с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), остра генерализирана 

екзантематозна пустулоза (AGEP) при употребата на тейкопланин. Ако 

развиете сериозен обрив или други кожни симптоми, както е описано в 

точка 4, спрете приема на Targocid и се свържете с Вашия лекар или 

незабавно потърсете медицинска помощ.

• таблетки за отводняване (като фуросемид) – наричани още „диуретици“, които 

могат да причинят проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми.

Ако някое от горните се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с 

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви бъде 

приложен Targocid.

• Поддържаща доза: 6 mg за всеки килограм телесно тегло, 

прилагани веднъж дневно, чрез инжекция във вена или 

мускул

• Поддържаща доза: 8 mg за всеки килограм телесно тегло, прилагани 

веднъж дневно, като инфузия чрез капково вливане във вена.

Деца (от 2 месеца до 12 години)
• Начална доза (за първите три дози): 10 mg за всеки 

килограм телесно тегло, прилагани на всеки 12 часа, чрез 

инжектиране във вена.

• Поддържаща доза: 6 до 10 mg за всеки килограм телесно тегло, 

прилагани веднъж дневно, чрез инжектиране във вена.

200 mg прах за
solu ти Нае оr ин инфузия/инфузия или перорален разтвор

®400 mg прах за
инжекционен/инфузионен разтвор или перорален разтвор

Инфекции на костите и ставите и сърдечни инфекции

• Начална доза (за първите три до пет дози): 12 mg за всеки 

килограм телесно тегло, прилагани на всеки 12 часа, чрез 

инжектиране във вена

• Поддържаща доза: 12 mg за всеки килограм телесно тегло, 

прилагани веднъж дневно, чрез инжекция във вена или 

мускул

Бременност, кърмене и плодовитост
Ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна или 

планирате да имате бебе, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра за съвет, преди да Ви бъде приложено това 

лекарство. Те ще решат дали да получавате това лекарство, 

докато сте бременна. Може да има потенциален риск от проблеми 

с вътрешното ухо и бъбреците.

Уведомете Вашия лекар, ако кърмите, преди да Ви бъде 

приложено това лекарство. Той/тя ще реши дали можете да 

продължите да кърмите, докато получавате Targocid. 

Проучванията върху репродукцията на животните не показват 

доказателства за проблеми с плодовитостта.

Тестове

По време на лечението може да имате изследвания за проверка 

на кръвта, бъбреците, черния дроб и/или слуха. Това е по-

вероятно, ако:

• Вашето лечение ще продължи дълго време

• трябва да се лекувате с високи натоварващи дози (12 mg/kg два 

пъти дневно)

• имате проблем с бъбреците
• приемате или може да приемате други лекарства, които могат да 

повлияят на Вашата нервна система, бъбреци или слуха.

При хора, на които е прилаган Targocid за дълго време, бактериите, 

които не са повлияни от антибиотика, могат да растат повече от 

нормалното - Вашият лекар ще провери за това.

тейкопланин
Как се прилага Targocid

Обикновено лекарството ще Ви бъде дадено от лекар или медицинска 

сестра.

• Ще се прилага чрез инжектиране във вена (интравенозно приложение) или 

мускул (интрамускулно приложение).

• Може да се прилага и като инфузия чрез капково вливане във 

вена.

Само инфузията трябва да се дава на бебета от раждането до 

2-месечна възраст.

За лечение на определени инфекции, разтворът може да се приема през устата 

(перорална употреба).

Трудно ли е да се види или чете това lea 

et? Телефон 0800 035 2525 за помощ Инфекция, причинена от 'Clostridium di cile'бактерии 

Препоръчителната доза е 100 до 200 mg през устата, два пъти дневно в 

продължение на 7 до 14 дни.
Прочетете внимателно цялата тази информация, преди да Ви бъде 

приложено това лекарство, защото съдържа важна за Вас 

информация.

- Запазете тази lea et. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт 

или медицинска сестра.

- Ако получите някакви странични ефекти, говорете с Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. Това включва всички възможни странични ефекти, които не са 

изброени в това описание. Вижте раздел 4.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде 
приложен Targocid

Възрастни и възрастни пациенти с бъбречни проблеми Ако имате 

проблеми с бъбреците, дозата Ви обикновено трябва да бъде намалена 

след четвъртия ден от лечението:

• За хора с леки и умерени бъбречни проблеми - поддържащата 

доза ще се дава на всеки два дни или половината от 

поддържащата доза ще се дава веднъж дневно.

• За хора с тежки бъбречни проблеми или на 
хемодиализа - поддържащата доза ще се дава на 
всеки три дни, или една трета от поддържащата доза 
ще се дава веднъж дневно.

Не използвайте Targocid, ако:

• сте алергични към тейкопланин или към някоя от останалите 

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Шофиране и работа с машини

Може да имате главоболие или да се чувствате замаяни, докато се лекувате с 

Targocid. Ако това се случи, не шофирайте и не използвайте никакви 

инструменти или машини.

Други лекарства и Targocid
Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако използвате, 

наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства. Това е 

така, защото Targocid може да повлияе на начина, по който действат някои други 

лекарства. Освен това някои лекарства могат да повлияят на действието на 

Targocid. По-специално, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска 

сестра, ако приемате следните лекарства:

• Аминогликозиди, тъй като не трябва да се смесват с Targocid в 

една и съща инжекция. Те също могат да причинят проблеми 

със слуха и/или бъбречни проблеми.

• амфотерицин B – лекарство, което лекува гъбични инфекции, които 

могат да причинят проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми

• циклоспорин – лекарство, което въздейства на имунната система, което 

може да причини проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми

• цисплатин – лекарство, което лекува злокачествени тумори, които 

могат да причинят проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви бъде 

приложен Targocid, ако:

• сте алергични към антибиотик, наречен "ванкомицин"

• сте имали изтръпване на горната част на тялото си (синдром на 

червения човек)

• имате намаление на броя на тромбоцитите (тромбоцитопения)

• имате проблеми с бъбреците

• приемате други лекарства, които могат да причинят проблеми 

със слуха и/или бъбречни проблеми. Може да имате редовни 

изследвания, за да проверите дали бъбреците и/или черния Ви 

дроб работят правилно (вижте „Други лекарства и Targocid“).

Ако някое от горните се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия 

лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви бъде приложен Targocid.

Ако имате повече от необходимата доза Targocid

Малко вероятно е Вашият лекар или медицинска сестра да Ви дадат 

твърде много лекарство. Въпреки това, ако смятате, че сте получили 

твърде много Targocid или ако сте възбудени, говорете незабавно с 

Вашия лекар или медицинска сестра.

Какво има в това lea et

1. Какво представлява Targocid и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Targocid

3. Как да използвате Targocid

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Targocid

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Targocid съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 

флакон и по същество не съдържа натрий.
Перитонит при пациенти на перитонеална диализа

Началната доза е 6 mg за всеки килограм телесно тегло, като 

еднократна инжекция във вена, последвана от:

• Първа седмица: 20 mg/L във всяка диализна торбичка

• Втора седмица: 20 mg/L във всяка друга диализна торбичка

• Седмица трета: 20 mg/L в торбичката за диализа за една нощ.

3. Как да използвате Targocid
Ако сте пропуснали да приемете Targocid

Вашият лекар или медицинска сестра ще имат инструкции кога да Ви 

дадат Targocid. Малко вероятно е те да не ви дадат лекарството, както е 

предписано. Въпреки това, ако се притеснявате, говорете с Вашия лекар 

или медицинска сестра.

Препоръчителната доза е

Възрастни и деца (12 и повече години) без бъбречни 
проблеми1. Какво представлява Targocid и за какво се използва

Инфекции на кожата и меките тъкани, белите дробове и пикочните пътища

• Начална доза (за първите три дози): 6 mg за всеки 
килограм телесно тегло, прилагани на всеки 12 часа, чрез 
инжекция във вена или мускул

Targocid е антибиотик. Съдържа лекарство, наречено 

"тейкопланин". Той действа, като убива бактериите, които 

причиняват инфекции в тялото ви.

Бебета (от раждането до 2-месечна възраст)

• Начална доза (на първия ден): 16 mg за всеки килограм телесно 

тегло, като инфузия чрез капково вливане във вена.

Ако спрете да приемате Targocid

Не спирайте приема на това лекарство, без първо да говорите с Вашия 

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

TITLE - TEICOPLANIN / TARGOCID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

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


Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това 

лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако 

забележите някой от следните сериозни нежелани реакции - може да се 

нуждаете от спешно медицинско лечение:

Рядко(може да повлияе на до 1 на 1000 души)

• инфекция (абсцес).
• Другите съставки са натриев хлорид и натриев 
хидроксид.

Следната информация е предназначена само за медицински 
или здравни специалисти:

• Разтвор за звънене

• Рингер-лактатен разтвор

• 5% инжекция декстроза

• 10% инжекция декстроза

• 0,18% натриев хлорид и 4% разтвор на глюкоза

• 0,45% натриев хлорид и 5% разтвор на глюкоза

• Разтвор за перитонеална диализа, съдържащ 1,36% или 3,86% 

разтвор на глюкоза.

4. Възможни странични ефекти
Не се знае(честотата не може да бъде оценена от 
наличните данни)
• проблеми, където е поставена инжекцията - като зачервяване на 

кожата, болка или подуване

Как изглежда Targocid и какво съдържа опаковката Targocid е 

прах за инжекционен/инфузионен разтвор или перорален 

разтвор.

Прахът е гъбеста, слонова кост и оцветена хомогенна 
маса.
Прахът е опакован:
• в безцветен стъклен флакон тип I с полезен обем от 10 mL за 200 

mg, затворен с бромобутилова гумена запушалка и 

пластмасова ip-o горна алуминиева жълта капачка.

• в безцветен стъклен флакон тип I с полезен обем от 22 mL за 400 

mg, затворен с бромобутилова гумена запушалка и 

пластмасова ip-o горна алуминиева зелена уплътнение.

Практическа информация за здравни специалисти относно 

приготвянето и боравене с Targocid.Нечести(може да повлияе на до 1 на 100 души)
• подуване и съсирване във вена
• затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм)
• получаване на повече инфекции от обикновено - това може да са признаци за 

намаляване на броя на кръвните Ви клетки

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани 

реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Това лекарство е само за еднократна употреба.

Начин на приложение
Приготвеният разтвор може да бъде инжектиран директно или 

алтернативно допълнително разреден.

Инжекцията ще се прилага или като болус за 3 до 5 минути, 
или като 30-минутна инфузия.
Само инфузията трябва да се дава на бебета от раждането до 
2-месечна възраст.
Приготвеният разтвор може да се дава и през устата.

Сериозни странични ефекти Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви странични ефекти, говорете с Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. Това включва всички възможни странични ефекти, които не са 

изброени в това описание.

Спрете лечението си и незабавно уведомете Вашия лекар или медицинска 

сестра, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции - 

може да се нуждаете от спешно медицинско лечение:

Не се знае(честотата не може да бъде оценена от 
наличните данни)
• липса на бели кръвни клетки - признаците могат да включват: треска, силни 

студени тръпки, възпалено гърло или язви в устата (агранулоцитоза)

• проблеми с бъбреците или промени в начина, по който функционират 

бъбреците Ви – показано в тестовете. Честотата или тежестта на 

бъбречните проблеми може да се увеличи, ако получавате по-високи 

дози

• епилептичен ц

Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някой от 

горните странични ефекти.

Срок на годност на приготвения разтвор

Химичната и физическа стабилност по време на употреба на 

приготвения разтвор, приготвен според препоръките, е доказана 

за 24 часа при 2 до 8°C.

От микробиологична гледна точка лекарството трябва да се 

използва незабавно. Ако не се използва веднага, времето и 

условията на съхранение преди употреба са отговорност на 

потребителя и обикновено не са по-дълги от 24 часа при 2 до 8°C, 

освен ако разтварянето не е извършено в контролирани и 

валидирани асептични условия.

Нечести(може да повлияе на до 1 на 100 души)
• внезапна животозастрашаваща алергична реакция - признаците могат 

да включват: затруднено дишане или хрипове, подуване, обрив, 

сърбеж, треска, втрисане

Великобритания
Можете също да докладвате странични ефекти директно чрез схемата за 

жълти карти на адрес: www.mhra.gov.uk/yellowcard или да потърсите 

MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. Като съобщавате 

нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече 

информация относно безопасността на това лекарство.

Приготвяне на приготвен разтвор
Разтворът се разтваря чрез добавяне на 3,14 mL вода за 

инжекции към флакона с прах от 200 mg и 400 mg. Водата се 

добавя бавно към флакона, който трябва да се върти, докато 

целият прах се разтвори, за да се избегне образуването на пяна. 

Ако се появи пяна, оставете разтвора да престои около 15 минути, 

така че пяната да изчезне.

Трябва да се използват само бистри разтвори.

Цветът на разтвора може да варира от жълтеникав до тъмно 
жълт.
Крайният разтвор е изотоничен спрямо плазмата и има рН 
7,2-7,8.

Рядко(може да повлияе на до 1 на 1000 души)

• избутване на горната част на тялото

Размер на опаковката:

- 1 флакон с прах

- 5x1 флакони с прах

- 10x1 флакони с прах

- 25x1 флакони с прах

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Не се знае(честотата не може да бъде оценена от наличните 

данни)

• мехури по кожата, устата, очите или гениталиите – това може да 

са признаци на нещо, наречено „токсична епидермална 

некролиза“ или „синдром на Стивънс-Джонсън“

• червен люспест широко разпространен обрив с подутини под 

кожата (включително кожните гънки, гърдите, корема 

(включително стомаха), гърба и ръцете) и мехури, придружени 

от треска – това може да са симптоми на нещо, наречено 

„Остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP) '

• „лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)“. 

DRESS се появява първоначално като u-подобни симптоми и обрив 

по лицето, след това разширен обрив с висока температура, 

повишени нива на чернодробните ензими, наблюдавани при кръвни 

изследвания и увеличаване на вида на белите кръвни клетки 

(еозинофилия) и увеличени лимфни възли.

Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някой от 

горните странични ефекти.

5. Как да съхранявате Targocid

Други странични ефекти

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако получите някое от 

следните:

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца. Не 

използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху 

картонената опаковка и етикета на флакона след „Годен до”. Срокът на 

годност се отнася до последния ден на този месец.

Това лекарство не изисква специални условия за 
съхранение.
Информацията за съхранението и времето за употреба на 
Targocid, след като е бил разтворен и готов за употреба, са 
описани в „Практическа информация за здравни 
специалисти относно приготвянето и боравене с Targocid“.

Срок на годност на разреденото лекарство

Химичната и физическа стабилност по време на употреба на 

приготвения разтвор, приготвен според препоръките, е доказана 

за 24 часа при 2 до 8°C.

От микробиологична гледна точка лекарството трябва да се използва 

незабавно. Ако не се използва незабавно, времето и условията за 

съхранение по време на употреба преди употреба са отговорност на 

потребителя и обикновено не са по-дълги от 24 часа при 2 до 8°C, освен 

ако разтварянето/разреждането не е извършено в контролирани и 

валидирани асептични условия .

Притежател на разрешение за употреба и производител

често срещани(може да повлияе на до 1 на 10 души)

• Обрив, еритема, сърбеж
• Болка
• Треска

Притежател на разрешение за употреба 

Sano, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, 

Berkshire, RG6 1PT, UK.

Тел: 0800 035 2525
имейл: uk-medicalinformation@sano .comНечести(може да повлияе на до 1 на 100 души)

• намаляване на броя на тромбоцитите.

• повишени кръвни нива на чернодробните ензими

• повишени нива на креатинин в кръвта (за наблюдение на 

бъбреците)

• загуба на слуха, звънене в ушите или усещане, че вие   или 
нещата около вас се движите

• чувство или гадене (повръщане), диария
• чувство на световъртеж или главоболие

Номинално съдържание на тейкопланин във флакона 200 мг 400 мг

Производител

Sano Srl, Via Valcanello 4 
03012 Anagni (FR), Италия

Обем на флакона с прах 10 мл 22 мл

6. Съдържание на опаковката и друга 
информация

Обем, съдържащ номинална доза 

тейкопланин (екстрахиран със 

спринцовка от 5 mL и игла 23 G)
Изхвърляне

Всяко неизползвано лекарство или отпадъчни материали трябва да се 

изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите-
членки на ЕИП под следните имена: Дания, Финландия, 
Норвегия, Швеция, Обединеното кралство: Targocid

3,0 mL 3,0 mL

Какво съдържа Targocid
• Активното вещество е тейкопланин. Всеки флакон съдържа 

200 mg или 400 mg тейкопланин.

Приготвяне на разредения разтвор преди инфузия Targocid може 

да се прилага в следните инфузионни разтвори:

• разтвор на натриев хлорид 9 mg/mL (0,9%)Тази документация е последно преразгледана на 12/2021 г. 838302


