
להזרקה אבקה גרם3.1
®TIMENTINקלבולנאט ואשלגן טיקרצילין נתרן
tion צריכה רפואת על מידע
 מחלת של היסטוריה לך יש•TIMENTIN ממכר אינו.?זה בעלון יש מה

.כליות
 לפני בעיון זה עלון קרא אנא

-TIMENTIN.ב השימוש
 מחלת של היסטוריה לך יש•

.כבד
 לך שנותנים לפני

TIMENTIN  נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
 כל את מכיל אינו הואTIMENTIN.  על

.הזמין המידע

 להיכנס מנסה, בהריון, מניקה את•
 ילד להביא לנסות או להריון
.לעולם

:זה את לקבל לך אסור כאשר
 הרופא עם שיחה במקום בא לא זה
.הרוקח או

:אםTIMENTIN  לך לתת אסור

TIMENTIN זה איך
?נתָּון . ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל

 היתרונות את שקל שלך הרופא
TIMENTIN  נטילת של הצפויים
 להיות שיכולים הסיכונים לעומת
.עבורך זו לתרופה

 תגובה לך הייתה פעם אי•
 או/ו נתרן לטיקרצילין אלרגית
.קלבולנט אשלגן

לתת כמה
 אלרגיה של היסטוריה לך יש•

 של דומים סוגים או לפניצילינים
).צפלוספורינים למשל( אנטיביוטיקה

 או רופא בפיקוח ההוראות לפי תינתן.
 לעצמך לתת ממך יצפו לא. אחות
TIMENTIN זו תרופה

 נטילת לגבי חששות לך יש אם
 או הרופא את שאל, זו תרופה
.הרוקח

 על המודפס(EXP)  התפוגה תאריך•
אם או, חלף האריזה

 סימני מראה או קרועה האריזה
חבלה

התרופה עם זה עלון שמור
.

ניתן זה איך.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן

 תוך בעירויTIMENTIN  את לתת יש:אם שלך לרופא ספר
.דקות30  במשך ורידי :אם שלך לרופא לספר עליך

TIMENTIN זה מה
?ל משמש

, צבעים, למזונות אלרגי אתה•
אחר דבר כל או משמרים חומרים

.תרופות
ניתן זמן לכמה

 הנקראות תרופות לקבוצת שייכת.
 פניצילינים

clavulanate. TIMENTINשני מכיל 
 הוא מהם אחד. פעילים מרכיבים
 והשני טיקרצילין הנקרא פניצילין

TIMENTIN הוא

 אלרגית תגובה לך הייתה•
.בעבר לאנטיביוטיקה

 עוד כלTIMENTIN  את לתת יש
.ימליץ הרופא

 כולל, אחרות תרופות נוטל אתה•
בילדים שימוש.מרשם ללא קונה שאתה תרופות

TIMENTIN  של והבטיחות היעילות
 מתחת וילדים בתינוקות הוכחו לא
 שלך הרופא עם התייעץ14.  לגיל
.בילדים השימוש לפני

 של רחב במגוון לטיפול משמש.
. חיידקים ידי על הנגרמים זיהומים
 על להשפיע עלולים אלו זיהומים

, והמפרקים העצמות, החזה, הדם
TIMENTIN המין ודרכי העור

 למניעת הגלולה את נוטל אתה•
, אחרת באנטיביוטיקה כמו. הריון
 אמצעי לנקוט עליך שיהיה ייתכן
.נוספים מניעה

לב מחלת של היסטוריה לך יש•

.  החיידקים הרג ידי על פועלת.
 נתרן בצריכת נמצא אתה•TIMENTIN אלה לזיהומים הגורמים

.מוגבלת ל רשם שלך שהרופא ייתכן
TIMENTIN-אחרת מסיבה.

TITLE - CLAVULANIC ACID + TICARCILLIN / TIMENTIN 
3.1 MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : NPS Australia

www.911globalmeds.com/buy-clavulanic-acid-ticarcillin-timentin-online
https://www.nps.org.au/assets/medicines/87cc66bf-698e-4068-a559-a53300ff3734.pdf


 אם לעשות עליי מה
?מדי יותר לי נותנים

)יתר מנת(

מאחסן אני איך?הלוואי תופעות מהן
?TIMENTIN

 בהקדם שלך הרופא עם בדוק
שכן חושב אתה אם האפשרי

 תגובות או לוואי תופעות חווה
 נטילת עקב כלשהן אלרגיות

,TIMENTINהיא הבעיה אם גם

.למטה מופיע לא

 שבו במקום התרופה את שמור
 כגון, אליה להגיע יכולים לא ילדים
.נעול בארון

לקרובך מיד פנה

 מרכז או חולים בית של מיון מחלקת
131126)  טלפון( רעלים מידע

אם, ייעוץ לקבלת

 או לך נתנו שאולי חושב אתה
מדי יותר אחר למישהו

 או נוחות אי של סימנים אין אם גם.
 לטיפול שתזדקק ייתכן. הרעלה
 ,TIMENTINדחוף רפואי

-25 ב TIMENTIN של בקבוקונים לאחסן יש

.מתחת או צלזיוס מעלות

 עלולTIMENTIN , אחרות תרופות כמו
 הם אם. מסוימות לוואי לתופעות לגרום

 יהיו שהם להניח סביר, מתרחשים
 חלקם, זאת עם. וזמניים מינוריים
 לטיפול וזקוקים רציניים להיות עשויים
.רפואי

מוצר תיאור

TIMENTIN נראה איך
 פנה, לעשות מה בטוח אינך אם

 עד עדינה לבנה אבקה כמו נראה..לרוקח או לרופא
 משוחזרת האבקה. חיוורת צהובה
 ההזרקה לפני סטריליים במים

TIMENTIN

:כוללות המדווחות הלוואי תופעות

כואבים מפרקים, אדמומיות, גירוד•

,צמרמורות, חום, שרירים כאבי,

 לך שנותנים בזמן
TIMENTIN•תחושות, סחרחורת, ראש כאב 

,דמיוניות
רכיבים

 הפעילים החומרים את מכיל.
 קלבולנט ואשלגן נתרן טיקרצילין

TIMENTIN
לעשות חייב שאתה דברים

, כואב פה, ריח או טעם הפרעת•
, שלשולים, הקאות, בחילות, גזים
,בטן כאבי  אלרגי אתה אם שלך לרופא ספר

ספק.אחרת אנטיביוטיקה או לפניצילין
 בעיות לך יש אם שלך לרופא ספר

.בכבד או בכליות
 במקום נפיחות או כאב•

:ידי על מסופק שלך-TIMENTIN ה,ההזרקה

 מקבל שאתה שלך לרופא ספר
TIMENTINתרופה כל נטילת לפני 

או שנרשמה אחרת

 תרופות. כלשהן דם או שתן בדיקות ביצוע
 פעולתן אופן על להשפיע עשויות מסוימות

.אחרות תרופות של

;חריגות דם תוצאות•
.שלך בשתן דם•
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 אתה אם מיידי באופן שלך לרופא ספר
:הבאים מהדברים באחד מבחין

, הנשימה דרכי של היצרות•
/השפתיים של נפיחות, צפצופים

, השחת קדחת, נשימה קשיי, פה
. עילפון או) כוורות( גושית פריחה
 של תסמינים להיות יכולים אלה

,אלרגית תגובה

 מידע לקבלת לפנות לאן
נוסף ) בצנית לטיפול המשמש( פרובנציד

 של הפעולה אופן על להשפיע יכול
,TIMENTINהסיכוי את להגדיל או 

 לרופא ספר. לוואי תופעות לך שיהיו
.זו תרופה נוטל אתה אם לרוקח או

 לתת מסוגלות אינן התרופות חברות
 ייעוץ או פרטנית אבחנה לאנשים
 הם שלך הרוקח או הרופא. רפואי
 לגבי עצות לך לתת ביותר הטוב האדם
.במצבך הטיפול ,בעור קשה פריחה•

או, עוויתיים התקפים•

חריגים דימום או חבורות•
לעשות שאסור דברים

2013. באוקטובר תוקן זה עלון
, אחר אחד לאף התרופה את תיתן אל
 נראים שלו הסימפטומים אם גם

.לשלך דומים

 המעי של דלקת או ממושך שלשול•
.הגס

: על רק חל שסופק המידע
TIMENTIN  תופעות כל של מלאה רשימה אינה זו

 עשויים אחרים. האפשריות הלוואי
 וייתכנו מסוימים אנשים אצל להופיע
.ידועות שטרם לוואי תופעות כמה

 סימן ®TIMENTIN רשום הואמהם להיזהר שצריך דברים
Incorporated  של מסחרי
Global.Aspen

 מכונות הפעלת או בנהיגה היזהר
TIMENTIN  כיצד שתדע עד

.עליך משפיע
 תופעות של זו מרשימה תיבהל אל

 תחווה שלא ייתכן. אפשריות לוואי
.מהם אחד אף

11165 RTIMENTIN: AUST

TIMENTIN®
20172 יוניmyDr MIMS/ ידי על פורסם


