
Ang targocid ay ginagamit sa mga matatanda at bata (kabilang ang mga bagong silang na 

sanggol) upang gamutin ang mga bacterial infection ng:

- ang balat at sa ilalim ng balat - kung minsan ay tinatawag na 
'soft tissue'

- ang mga buto at kasukasuan

- ang baga
- ang daanan ng ihi
- ang puso - minsan tinatawag na 'endocarditis'
- ang dingding ng tiyan - peritonitis
- ang dugo, kapag sanhi ng alinman sa mga kondisyong nakalista sa 

itaas

Maaaring gamitin ang targocid upang gamutin ang ilang mga impeksiyon na dulot ng 

'Clostridium di cile' bacteria sa bituka. Para sa mga ito, ang solusyon ay kinuha sa 

pamamagitan ng bibig.

Ang mga malubhang reaksyon sa balat kabilang ang Stevens-Johnson 

syndrome, nakakalason na epidermal necrolysis, reaksyon ng gamot na may 

eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS), acute generalized 

exanthematous pustulosis (AGEP) ay naiulat sa paggamit ng teicoplanin. 

Kung nagkakaroon ka ng malubhang pantal o iba pang sintomas ng balat 

tulad ng inilarawan sa seksyon 4, itigil ang pag-inom ng Targocid at makipag-

ugnayan sa iyong doktor o humingi kaagad ng medikal na atensyon.

• water tablets (gaya ng furosemide) - tinatawag ding 'diuretics' na maaaring 

magdulot ng mga problema sa pandinig at/o mga problema sa bato.

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo, (o hindi ka 

sigurado), makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago bigyan 

ng Targocid.

• Dosis ng pagpapanatili: 6 mg para sa bawat kilo ng timbang ng katawan, na 

ibinibigay isang beses sa isang araw, sa pamamagitan ng iniksyon sa isang ugat o 

kalamnan

• Dosis ng pagpapanatili: 8 mg para sa bawat kilo ng timbang ng katawan, na ibinibigay isang 

beses sa isang araw, bilang isang pagbubuhos sa pamamagitan ng pagtulo sa isang ugat.

Mga bata (mula 2 buwan hanggang 12 taon)

• Panimulang dosis (para sa unang tatlong dosis): 10 mg para sa bawat kilo 

ng timbang ng katawan, ibinibigay tuwing 12 oras, sa pamamagitan ng 

iniksyon sa isang ugat.

• Dosis ng pagpapanatili: 6 hanggang 10 mg para sa bawat kilo ng timbang ng katawan, na 

ibinibigay isang beses sa isang araw, sa pamamagitan ng iniksyon sa isang ugat.

200 mg pulbos para sa
solu ti saf or in jection/infusion o oral solution

®400 mg pulbos para sa
solusyon para sa iniksyon/pagbubuhos o solusyon sa bibig

Mga impeksyon sa buto at kasukasuan, at mga impeksyon sa puso

• Panimulang dosis (para sa unang tatlo hanggang limang dosis): 12 mg para sa 

bawat kilo ng timbang ng katawan, ibinibigay tuwing 12 oras, sa pamamagitan ng 

iniksyon sa isang ugat

• Dosis ng pagpapanatili: 12 mg para sa bawat kilo ng timbang ng katawan, ibinibigay 

isang beses sa isang araw, sa pamamagitan ng iniksyon sa isang ugat o kalamnan

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong

Kung ikaw ay buntis, isipin na ikaw ay maaaring buntis o nagbabalak 

na magkaroon ng sanggol, humingi ng payo sa iyong doktor, 

parmasyutiko o nars bago bigyan ng gamot na ito. Sila ang 

magpapasya kung bibigyan ka o hindi ng gamot na ito habang ikaw ay 

buntis. Maaaring may potensyal na panganib ng mga problema sa 

panloob na tainga at bato.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso, bago bigyan ang gamot 

na ito. Siya ang magpapasya kung maaari mong panatilihin o hindi ang 

pagpapasuso, habang binibigyan ka ng Targocid. Ang mga pag-aaral sa 

pagpaparami ng hayop ay hindi nagpakita ng katibayan ng mga problema sa 

pagkamayabong.

Mga pagsubok

Sa panahon ng paggamot, maaari kang magkaroon ng mga pagsusuri upang suriin ang iyong 

dugo, ang iyong mga bato, ang iyong atay at/o ang iyong pandinig. Ito ay mas malamang kung:

• ang iyong paggamot ay magtatagal ng mahabang panahon

• kailangan mong tratuhin ng mataas na loading doses (12mg/kg dalawang beses sa 

isang araw)

• mayroon kang problema sa bato

• umiinom ka o maaaring umiinom ng iba pang mga gamot na maaaring 

makaapekto sa iyong nervous system, bato o pandinig.

Sa mga taong binibigyan ng Targocid sa loob ng mahabang panahon, 

ang bacteria na hindi na-ect ng antibiotic ay maaaring lumaki nang 

higit sa normal - susuriin ito ng iyong doktor.

teicoplanin
Paano ibinibigay ang Targocid

Ang gamot ay karaniwang ibibigay sa iyo ng isang doktor o 
nars.
• Ito ay ibibigay sa pamamagitan ng iniksyon sa ugat (intravenous use) 

o kalamnan (intramuscular use).

• Maaari rin itong ibigay bilang pagbubuhos sa pamamagitan ng pagpatak sa 

ugat.

Ang pagbubuhos lamang ang dapat ibigay sa mga sanggol mula sa kapanganakan 

hanggang sa edad na 2 buwan.

Upang gamutin ang ilang mga impeksyon, ang solusyon ay maaaring inumin sa pamamagitan 

ng bibig (paggamit sa bibig).

Mahirap bang makita o basahin ang lea et? 

Telepono 0800 035 2525 para sa tulong Impeksyon na dulot ng 'Clostridium di cile' bacteria Ang inirerekomendang dosis ay 100 

hanggang 200 mg sa pamamagitan ng bibig, dalawang beses sa isang araw para sa 7 hanggang 

14 na araw.

Basahing mabuti ang lahat ng lea et bago ka bigyan ng gamot na 

ito dahil naglalaman ito ng mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong lea et. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, 

parmasyutiko o nars.

- Kung nakakakuha ka ng anumang epekto, kausapin ang iyong doktor, parmasyutiko 

o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side e ect na hindi nakalista sa lea 

et. Tingnan ang seksyon 4.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka 
bigyan ng Targocid

Mga matatanda at matatandang pasyente na may mga problema sa bato Kung 

mayroon kang mga problema sa bato, ang iyong dosis ay karaniwang kailangang 

babaan pagkatapos ng ika-apat na araw ng paggamot:

• Para sa mga taong may banayad at katamtamang mga problema sa bato - 

ang dosis ng pagpapanatili ay ibibigay bawat dalawang araw, o kalahati 

ng dosis ng pagpapanatili ay ibibigay isang beses sa isang araw.

• Para sa mga taong may malubhang problema sa bato o nasa 

hemodialysis - ang dosis ng pagpapanatili ay ibibigay tuwing 

tatlong araw, o isang-katlo ng dosis ng pagpapanatili ay ibibigay 

isang beses sa isang araw.

Huwag gumamit ng Targocid kung:

• ikaw ay allergic sa teicoplanin o alinman sa iba pang 
sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Maaari kang magkaroon ng pananakit ng ulo o pagkahilo habang ginagamot sa 

Targocid. Kung mangyari ito, huwag magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o 

makina.

Iba pang mga gamot at Targocid
Sabihin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung ikaw ay gumagamit, kamakailan 

lamang ay gumamit o maaaring gumamit ng anumang iba pang mga gamot. Ito ay 

dahil ang Targocid ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ilang iba pang 

mga gamot. Gayundin, ang ilang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan ng 

paggana ng Targocid. Sa partikular, sabihin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung 

umiinom ka ng mga sumusunod na gamot:

• Aminoglycosides dahil hindi sila dapat ihalo kasama ng Targocid sa 

parehong iniksyon. Maaari rin silang magdulot ng mga problema 

sa pandinig at/o mga problema sa bato.

• amphotericin B - isang gamot na gumagamot sa mga impeksyong fungal na 

maaaring magdulot ng mga problema sa pandinig at/o mga problema sa bato

• cyclosporin - isang gamot na nakakaapekto sa immune system na maaaring 

magdulot ng mga problema sa pandinig at/o mga problema sa bato

• cisplatin - isang gamot na gumagamot sa mga malignant na tumor na maaaring 

magdulot ng mga problema sa pandinig at/o mga problema sa bato

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago ka bigyan 

ng Targocid kung:

• ikaw ay allergic sa isang antibiotic na tinatawag na 'vancomycin'

• nagkaroon ka ng pantal sa itaas na bahagi ng iyong katawan 
(red man syndrome)

• mayroon kang pagbaba sa bilang ng platelet (thrombocytopenia)

• mayroon kang mga problema sa bato

• umiinom ka ng iba pang mga gamot na maaaring magdulot ng mga problema sa 

pandinig at/o mga problema sa bato. Maaari kang magkaroon ng mga regular na 

pagsusuri upang suriin kung ang iyong mga bato at/o atay ay gumagana nang 

maayos (tingnan ang 'Iba pang mga gamot at Targocid').

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo (o hindi ka 

sigurado), kausapin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars bago ka bigyan 

ng Targocid.

Kung mayroon kang mas maraming Targocid kaysa sa nararapat

Malamang na ang iyong doktor o nars ay magbibigay sa iyo ng 

labis na gamot. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay nabigyan ka 

ng labis na Targocid o kung ikaw ay nabalisa, makipag-usap 

kaagad sa iyong doktor o nars.

Ano ang nasa lea et
1. Ano ang Targocid at para saan ito ginagamit

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka bigyan ng Targocid

3. Paano gamitin ang Targocid

4. Posibleng side ects
5. Paano mag-imbak ng Targocid

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ang targocid ay naglalaman ng sodium

Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) 

sa bawat vial at mahalagang 'sodium-free'.

Peritonitis para sa mga pasyente sa peritoneal dialysis

Ang panimulang dosis ay 6 mg para sa bawat kilo ng timbang ng katawan, 

bilang isang iniksyon sa isang ugat, na sinusundan ng:

• Unang linggo: 20 mg/L sa bawat dialysis bag

• Ikalawang linggo: 20 mg/L sa bawat ibang dialysis bag

• Ikatlong Linggo: 20 mg/L sa magdamag na dialysis bag.

3. Paano gamitin ang Targocid
Kung nakalimutan mong magkaroon ng Targocid

Ang iyong doktor o nars ay magkakaroon ng mga tagubilin tungkol sa 

kung kailan ka bibigyan ng Targocid. Malamang na hindi ka nila 

bibigyan ng gamot gaya ng inireseta. Gayunpaman, kung nag-aalala 

ka, kausapin ang iyong doktor o nars.

Ang inirerekomendang dosis ay

Mga matatanda at bata (12 taong gulang pataas) na walang mga 

problema sa bato1. Ano ang Targocid at para saan ito ginagamit
Mga impeksyon sa balat at malambot na tisyu, baga at daanan ng ihi

• Panimulang dosis (para sa unang tatlong dosis): 6 mg para sa bawat kilo ng 

timbang ng katawan, ibinibigay tuwing 12 oras, sa pamamagitan ng 

iniksyon sa ugat o kalamnan

Ang targocid ay isang antibiotic. Naglalaman ito ng gamot na tinatawag na 

'teicoplanin'. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa bacteria na nagdudulot 

ng mga impeksyon sa iyong katawan.

Mga sanggol (mula sa kapanganakan hanggang sa edad na 2 buwan)

• Panimulang dosis (sa unang araw): 16 mg para sa bawat kilo ng timbang ng 

katawan, bilang pagbubuhos sa pamamagitan ng pagtulo sa ugat.

Kung huminto ka sa pagkakaroon ng Targocid

Huwag ihinto ang pag-inom ng gamot na ito nang hindi muna nakikipag-

usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars.

TITLE - TEICOPLANIN / TARGOCID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

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


Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng 

gamot na ito, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars, kung napansin mo ang alinman 

sa mga sumusunod na seryosong epekto - maaaring kailanganin mo ng 

agarang medikal na paggamot:

Bihira(maaaring umabot sa 1 sa 1,000 tao)
• impeksiyon (abscess).

• Ang iba pang mga sangkap ay sodium chloride at sodium 
hydroxide.

Ang sumusunod na impormasyon ay inilaan para sa mga medikal o propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan lamang:

• Ringer solution
• Ringer-lactate solution
• 5% dextrose injection
• 10% dextrose injection
• 0.18% sodium chloride at 4% glucose solution
• 0.45% sodium chloride at 5% glucose solution
• Peritoneal dialysis solution na naglalaman ng 1.36% o 3.86% 

glucose solution.

4. Posibleng side ects Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa 
magagamit na data)
• mga problema kung saan ibinigay ang iniksyon - tulad ng pamumula ng 

balat, pananakit o pamamaga

Ano ang hitsura ng Targocid at mga nilalaman ng pakete Ang targocid ay 

isang pulbos para sa solusyon para sa iniksyon/pagbubuhos o solusyon sa 

bibig.

Ang pulbos ay spongy, garing at may kulay na homogenous na 
masa.
Ang pulbos ay nakabalot:
• sa isang Type I, walang kulay na glass vial na may kapaki-pakinabang na 

volume na 10 mL para sa 200 mg na sarado na may bromobutyl rubber 

stopper at plastic ip-o top aluminum yellow overseal.

• sa isang Type I, walang kulay na glass vial na may kapaki-pakinabang na 

volume na 22 mL para sa 400 mg na sarado na may bromobutyl rubber 

stopper at plastic ip-o top aluminum green overseal.

Praktikal na impormasyon para sa mga propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan sa paghahanda at paghawak ng Targocid.Hindi karaniwan(maaaring magkaroon ng hanggang 1 sa 100 tao)

• pamamaga at pamumuo sa ugat
• nahihirapan sa paghinga o paghinga (bronchospasm)
• pagkakaroon ng mas maraming impeksyon kaysa karaniwan - ito ay maaaring mga 

senyales ng pagbaba sa bilang ng iyong blood cell

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side 

effect, bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito.
Ang gamot na ito ay para sa solong paggamit lamang.

Paraan ng pangangasiwa
Ang reconstituted na solusyon ay maaaring direktang iturok o sa 
kahalili ay higit pang diluted.
Ang iniksyon ay ibibigay bilang isang bolus sa loob ng 3 hanggang 5 minuto 

o bilang isang 30 minutong pagbubuhos.

Ang pagbubuhos lamang ang dapat ibigay sa mga sanggol mula sa kapanganakan 

hanggang sa edad na 2 buwan.

Ang reconstituted na solusyon ay maaari ding ibigay sa pamamagitan ng bibig.

Seryosong side e ects Pag-uulat ng mga side e ect

Kung nakakakuha ka ng anumang side ect, kausapin ang iyong doktor, 

parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side e ect na 

hindi nakalista sa lea et.

Itigil ang iyong paggamot at sabihin kaagad sa iyong doktor o nars, 

kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto 

- maaaring kailangan mo ng agarang medikal na paggamot:

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa 
magagamit na data)
• kakulangan ng mga puting selula ng dugo - maaaring kabilang sa mga palatandaan ang: lagnat, matinding 

panginginig, namamagang lalamunan o mga ulser sa bibig (agranulocytosis)

• mga problema sa bato o mga pagbabago sa paraan ng paggana ng iyong 

mga bato - ipinapakita sa mga pagsusuri. Ang dalas o kalubhaan ng mga 

problema sa bato ay maaaring tumaas kung tumanggap ka ng mas 

mataas na dosis

• epileptic ts
Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars, kung napansin mo ang alinman sa 

mga side effect sa itaas.

Shelf life ng reconstituted solution

Ang kemikal at pisikal na in-use stability ng reconstituted solution na 

inihanda gaya ng inirerekomenda ay ipinakita sa loob ng 24 na oras sa 

2 hanggang 8°C.

Mula sa microbiological point of view, ang gamot ay dapat gamitin 

kaagad. Kung hindi agad nagamit, ang mga oras at kundisyon ng in-

use na imbakan bago gamitin ay pananagutan ng user at karaniwang 

hindi hihigit sa 24 na oras sa 2 hanggang 8°C, maliban kung naganap 

ang muling pagsasaayos sa mga kontrolado at napatunayang 

kondisyon ng aseptiko.

Hindi karaniwan(maaaring magkaroon ng hanggang 1 sa 100 tao)

• biglaang nakamamatay na reaksiyong alerhiya - maaaring kabilang sa mga 

senyales ang: hirap sa paghinga o paghinga, pamamaga, pantal, 

pangangati, lagnat, panginginig

United Kingdom
Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng 

Yellow Card Scheme sa: www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA 

Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa pamamagitan ng pag-uulat 

ng mga side effect, makakatulong ka sa pagbibigay ng higit pang 

impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

Paghahanda ng reconstituted na solusyon

Ang solusyon ay muling binubuo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 3.14 

mL ng tubig para sa iniksyon sa 200 mg at 400 mg na powder vial. Ang tubig 

ay dahan-dahang idinaragdag sa vial na dapat paikutin hanggang sa 

matunaw ang lahat ng pulbos upang maiwasan ang pagbubula. Kung nabuo 

ang foam, hayaang tumayo ang solusyon nang humigit-kumulang 15 minuto 

upang mawala ang foam.

Tanging malinaw na solusyon ang dapat gamitin.

Ang kulay ng solusyon ay maaaring mag-iba mula sa madilaw hanggang madilim na 

dilaw.

Ang nal na solusyon ay isotonic na may plasma at may pH na 
7.2-7.8.

Bihira(maaaring umabot sa 1 sa 1000 tao)
• paglalagay ng itaas na bahagi ng katawan

Laki ng pack:

- 1 bote ng pulbos

- 5x1 powder vial
- 10x1 powder vial
- 25x1 powder vial
Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na 
data)
• pamumula ng balat, bibig, mata o ari - maaaring ito ay 

mga senyales ng tinatawag na 'toxic epidermal 
necrolysis' o 'Stevens-Johnson syndrome'

• namumulang nangangaliskis na malawakang pantal na may mga 

bukol sa ilalim ng balat (kabilang ang iyong mga tupi sa balat, 

dibdib, tiyan, (kabilang ang tiyan), likod at braso) at mga paltos na 

sinamahan ng lagnat - ito ay maaaring mga sintomas ng tinatawag 

na 'Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) '

• 'reaksyon ng droga na may eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS)'. 

Ang DRESS ay lumalabas sa simula bilang mga sintomas na tulad ng u at 

isang pantal sa mukha pagkatapos ay isang pinahabang pantal na may 

mataas na temperatura, pagtaas ng antas ng mga enzyme sa atay na 

nakikita sa mga pagsusuri sa dugo at isang pagtaas sa isang uri ng white 

blood cell (eosinophilia) at pinalaki na mga lymph node.

Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars, kung napansin mo ang alinman sa 

mga side effect sa itaas.

5. Paano mag-imbak ng Targocid

Iba pang panig e ects

Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung makuha mo ang alinman sa 

mga ito:

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata. Huwag 

gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date na nakasaad 

sa karton at label ng vial pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng pag-expire 

ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon ng 

imbakan.

Ang impormasyon tungkol sa pag-iimbak at ang oras ng paggamit ng 

Targocid, pagkatapos itong mabuo at handa nang gamitin, ay inilarawan sa 

'Praktikal na impormasyon para sa mga propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan sa paghahanda at paghawak ng Targocid'.

Shelf life ng diluted na gamot

Ang kemikal at pisikal na in-use stability ng reconstituted solution na 

inihanda gaya ng inirerekomenda ay ipinakita sa loob ng 24 na oras sa 

2 hanggang 8°C.

Mula sa microbiological point of view, ang gamot ay dapat 

gamitin kaagad. Kung hindi agad nagamit, ang mga oras at 

kundisyon ng in-use na imbakan bago gamitin ay pananagutan 

ng user at karaniwang hindi hihigit sa 24 na oras sa 2 hanggang 

8°C, maliban kung naganap ang reconstitution/dilution sa 

kontrolado at validated na mga kondisyon ng aseptiko .

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

Karaniwan(maaaring magkaroon ng ect hanggang 1 sa 10 tao)

• Rash, erythema, pruritus
• Sakit
• Lagnat

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing 

Sano , 410 Thames Valley Park Drive, 

Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK.

Tel: 0800 035 2525
email: uk-medicalinformation@sano .comHindi karaniwan(maaaring magkaroon ng hanggang 1 sa 100 tao)

• pagbaba sa bilang ng platelet.
• tumaas ang antas ng dugo ng mga enzyme sa atay

• tumaas sa mga antas ng dugo ng creatinine (upang subaybayan ang iyong 

bato)

• pagkawala ng pandinig, tugtog sa tainga o pakiramdam na ikaw, o mga 

bagay sa paligid mo ay gumagalaw

• pakiramdam o may sakit (pagsusuka), pagtatae

• pakiramdam na nahihilo o sakit ng ulo

Nominal na nilalaman ng teicoplanin ng vial 200 mg 400 mg

Manufacturer
Sano Srl, Via Valcanello 4 
03012 Anagni (FR), Italy

Dami ng powder vial 10 ML 22 ML

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang 
impormasyon

Dami na naglalaman ng nominal 

na dosis ng teicoplanin (kinuha ng 

5 mL syringe at 23 G na karayom)
Pagtatapon

Ang anumang hindi nagamit na gamot o basura ay dapat itapon 

alinsunod sa mga lokal na pangangailangan.

Ang produktong panggamot na ito ay pinahintulutan sa Member 

States ng EEA sa ilalim ng mga sumusunod na pangalan: Denmark, 

Finland, Norway, Sweden, United Kingdom: Targocid

3.0 ML 3.0 ML

Ano ang nilalaman ng Targocid

• Ang aktibong sangkap ay teicoplanin. Ang bawat vial ay naglalaman 

ng alinman sa 200 mg o 400 mg teicoplanin.

Paghahanda ng diluted na solusyon bago ang pagbubuhos Ang targocid ay 

maaaring ibigay sa mga sumusunod na solusyon sa pagbubuhos:

• sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) na solusyonAng lea et na ito ay huling binago noong 12/2021. 838302


