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Informações sobre medicina do consumidor ção

O que tem neste folheto? TIMENTIN não é viciante. • você tem um histórico de 
doença renal.

Leia atentamente este folheto 
antes de utilizar TIMENTIN.

• você tem um histórico de doença 

hepática.

Antes de lhe ser 
administrado TIMENTIN

Este folheto responde a algumas 
perguntas comuns sobre TIMENTIN. 
Não contém todas as informações 
disponíveis.

• você está amamentando, grávida, 
tentando engravidar ou tentando 
ser pai de uma criança.

Quando você não deve tê-lo:

Não substitui a conversa com o seu 
médico ou farmacêutico.

Você não deve receber TIMENTIN 
se: Como TIMENTIN é

dado?Todos os medicamentos têm riscos e 
benefícios. O seu médico avaliou os 
benefícios esperados de tomar 
TIMENTIN em relação aos riscos que 
este medicamento pode ter para si.

• você já teve uma reação 
alérgica à ticarcilina sódica e/
ou clavulanato de potássio. Quanto dar

• você tem histórico de alergia a penicilinas 

ou tipos semelhantes de antibióticos (por 

exemplo, cefalosporinas).

TIMENTIN será administrado conforme 

indicado sob a supervisão de um médico ou 

enfermeiro. Não se espera que você 

administre este medicamento a si mesmo.

Se tiver dúvidas sobre a toma deste 
medicamento, fale com o seu 
médico ou farmacêutico.

• a data de validade (EXP) impressa na 
embalagem já passou, ou se o
embalagem está rasgada ou apresenta sinais 

de adulteração

Conserve este folheto com o 

medicamento.

Você pode precisar de o ler novamente. Como é dado
Informe o seu médico se: TIMENTIN deve ser administrado por 

perfusão intravenosa durante 30 
minutos.

Deve informar o seu médico se:

O que é TIMENTIN
usado para?

• você é alérgico a alimentos, corantes, 

conservantes ou qualquer outro

medicamentos.
Por quanto tempo é dado

TIMENTIN contém dois ingredientes 
ativos. Um deles é uma penicilina 
chamada ticarcilina e o outro é o 
clavulanato. TIMENTIN pertence a um 
grupo de medicamentos denominado 
Penicilinas.

• você teve uma reação alérgica 
a antibióticos no passado.

TIMENTIN deve ser administrado 
pelo tempo recomendado pelo seu 
médico.

• está a tomar outros medicamentos, 
incluindo medicamentos que 
compra sem receita médica.

Uso em crianças

A eficácia e segurança de TIMENTIN não 

foram estabelecidas em lactentes e 

crianças com idade inferior a 14 anos. 

Consulte o seu médico antes de utilizar 

em crianças.

TIMENTIN é utilizado para tratar uma 
vasta gama de infecções causadas por 
bactérias. Essas infecções podem 
afetar o sangue, o tórax, os ossos e 
articulações, a pele e o trato 
geniturinário.

• você está tomando a pílula 

anticoncepcional oral. Tal como acontece 

com outros antibióticos, pode ser 

necessário tomar precauções 

contraceptivas adicionais.

• você tem um histórico de doença 

cardíaca.TIMENTIN funciona matando as 
bactérias que causam essas infecções. • você está em uma ingestão restrita de 

sódio.O seu médico pode ter prescrito 
TIMENTIN por outro motivo.
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O que eu faço se me 
derem muito?
(sobredosagem)

Quais são os efeitos 
colaterais?

Como faço para armazenar

TIMENTINA?

Verifique com seu médico o mais rápido 

possível se você acha que está

experimentando quaisquer efeitos colaterais 

ou reações alérgicas devido ao uso de 

TIMENTIN, mesmo que o problema seja

não listado abaixo.

Mantenha este medicamento onde as 

crianças não possam alcançá-lo, como em um 

armário trancado.

Ligue imediatamente para o seu mais próximo

departamento de emergência do hospital ou 

Centro de Informação de Intoxicações (telefone 

131126) para aconselhamento, se

você acha que você ou qualquer outra 

pessoa pode ter recebido muito

TIMENTIN, mesmo que não haja sinais 

de desconforto ou envenenamento. 

Você pode precisar de atenção médica 

urgente.

Os frascos de TIMENTIN devem ser armazenados 

igual ou inferior a 25°C.

Assim como outros medicamentos, TIMENTIN 

pode causar alguns efeitos colaterais. Se 

ocorrerem, é mais provável que sejam 

menores e temporários. No entanto, alguns 

podem ser graves e precisam de atenção 

médica.

Descrição do produto

Como é o TIMENTIN
Se não tiver a certeza do que fazer, 

contacte o seu médico ou farmacêutico.
TIMENTIN parece um pó fino 
branco a amarelo pálido. O pó é 
reconstituído com água estéril 
antes da injeção.

Os efeitos colaterais relatados incluem:

• comichão, vermelhidão, dores nas 

articulações, dores musculares, febre, 

arrepios,Durante o tratamento 
com TIMENTIN • dor de cabeça, tonturas, sensações 

imaginadas,

Ingredientes

TIMENTIN contém os 
ingredientes ativos ticarcilina 
sódica e clavulanato de potássio.

Coisas que você deve fazer
• perturbação do paladar ou do olfato, 

boca inflamada, flatulência, náuseas, 

vómitos, diarreia, dor abdominal,Informe o seu médico se for alérgico à 
penicilina ou a outros antibióticos. Fornecedor

Informe o seu médico se tiver problemas 

renais ou hepáticos.

• dor ou inchaço no local da 
injeção, Seu TIMENTIN é fornecido por:

Informe o seu médico que está a tomar 
TIMENTIN antes de tomar qualquer outro 
medicamento prescrito ou
realizar qualquer exame de urina ou sangue. 

Alguns medicamentos podem afetar o 

funcionamento de outros medicamentos.

• resultados anormais de sangue;

• sangue em sua urina.

Aspen Pharmacare Austrália Pty 
Ltd
Rua Chandos 34-36
St Leonards NSW 2065 
Austrália.

Informe o seu médico IMEDIATAMENTE 
se notar algum dos seguintes:

• estreitamento das vias respiratórias, 

pieira, inchaço dos lábios/boca, 

dificuldade em respirar, febre do feno, 

erupção cutânea irregular (urticária) 

ou desmaio. Estes podem ser sintomas 

de uma reação alérgica,

Onde ir para mais 
informaçõesA probenecida (usada para tratar a gota) pode 

afetar o funcionamento de TIMENTIN ou 

aumentar a probabilidade de você ter efeitos 

colaterais. Informe o seu médico ou 

farmacêutico se estiver a tomar este 

medicamento.

As empresas farmacêuticas não estão em 

condições de dar às pessoas um diagnóstico 

individual ou aconselhamento médico. O 

seu médico ou farmacêutico é a melhor 

pessoa para aconselhá-lo sobre o 

tratamento da sua condição.

• erupção cutânea grave,

• convulsões ou
• hematomas ou sangramentos incomuns

Coisas que você não deve fazer
Este folheto foi revisto em outubro de 
2013.

Não dê este medicamento a mais ninguém, 

mesmo que os seus sintomas pareçam 

semelhantes aos seus.

• diarreia prolongada ou inflamação 
do intestino grosso.

As informações fornecidas aplicam-se 
apenas a: TIMENTIN

Esta não é uma lista completa de todos os 

possíveis efeitos colaterais. Outros podem 

ocorrer em algumas pessoas e pode haver 

alguns efeitos colaterais ainda não conhecidos.

Coisas para ter cuidado TIMENTIN® é uma empresa 

registrada marca registrada da Aspen 

Global Incorporated.
Tenha cuidado ao dirigir ou 
operar máquinas até saber 
como TIMENTIN o afeta.

Não se assuste com esta lista de possíveis 

efeitos colaterais. Você pode não 

experimentar nenhum deles.
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