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Consumer Medicine Informa ție
Ce este în acest prospect? TIMENTIN nu dă dependență. • aveți antecedente de boală de 

rinichi.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest 

prospect înainte de a utiliza TIMENTIN.

• aveți antecedente de boală 
hepatică.

Înainte să vi se 
administreze TIMENTIN

Acest prospect răspunde la câteva 
întrebări frecvente despre TIMENTIN. 
Nu conține toate informațiile 
disponibile.

• alăptați, sunteți însărcinată, 
încercați să rămâneți gravidă sau 
încercați să aveți un copil.

Când nu trebuie să-l ai:
Nu înlocuiește discuția cu medicul 
dumneavoastră sau farmacistul.

Nu trebuie să vi se administreze TIMENTIN 

dacă: Cum este TIMENTIN
dat?Toate medicamentele au riscuri și beneficii. Medicul 

dumneavoastră a evaluat beneficiile scontate ale 

tratamentului dumneavoastră cu TIMENTIN în raport 

cu riscurile pe care acest medicament le-ar putea avea 

pentru dumneavoastră.

• ați avut vreodată o reacție 
alergică la ticarcilina de sodiu 
și/sau clavulanat de potasiu. Cât de mult să dea

• aveți antecedente de alergie la 

peniciline sau tipuri similare de 

antibiotice (de exemplu, cefalosporine).

TIMENTIN va fi administrat conform 

instrucțiunilor sub supravegherea unui 

medic sau a unei asistente. Nu veți fi de 

așteptat să vă administrați acest 

medicament.

Dacă aveți orice îngrijorare cu privire la 

administrarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• data de expirare (EXP) imprimată 
pe ambalaj a trecut sau dacă
ambalajul este rupt sau prezintă semne de 

manipulare

Păstrați acest prospect împreună cu 

medicamentul.

Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou. Cum este dat
Spuneți medicului dumneavoastră dacă: TIMENTIN trebuie administrat prin 

perfuzie intravenoasă timp de 30 de 
minute.

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă:

Ce este TIMENTIN
folosit pentru?

• sunteți alergic la alimente, coloranți, 

conservanți sau oricare altul

medicamente.
Pentru cat timp este dat

TIMENTIN conține două ingrediente 
active. Una dintre acestea este o 
penicilină numită ticarcilină, iar 
cealaltă este clavulanat. TIMENTIN 
aparține unui grup de medicamente 
numite peniciline.

• ați avut în trecut o reacție 
alergică la antibiotice.

TIMENTIN trebuie administrat atât timp cât 

este recomandat de medicul 

dumneavoastră.

• luați orice alte medicamente, inclusiv 

medicamentele pe care le cumpărați 

fără prescripție medicală.

Utilizare la copii

Eficacitatea și siguranța TIMENTIN 
nu au fost stabilite la sugari și 
copii cu vârsta sub 14 ani. 
Consultați-vă medicul înainte de 
utilizare la copii.

TIMENTIN este utilizat pentru a trata 
o gamă largă de infecții cauzate de 
bacterii. Aceste infecții pot afecta 
sângele, pieptul, oasele și 
articulațiile, pielea și tractul genito-
urinar.

• luați pilula contraceptivă orală. 
Ca și în cazul altor antibiotice, 
poate fi necesar să luați măsuri 
contraceptive suplimentare.

• aveți antecedente de boală 
cardiacă.TIMENTIN acţionează prin distrugerea 

bacteriilor care cauzează aceste infecţii. • aveți un aport limitat de 
sodiu.Este posibil ca medicul dumneavoastră să 

vă fi prescris TIMENTIN din alt motiv.
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Ce fac daca mi se 
da prea mult?
(supradozaj)

Care sunt efectele 
secundare?

Cum depozitez
TIMENTIN?

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră cât mai 

curând posibil dacă credeți că sunteți

experimentați orice reacții adverse sau 

reacții alergice din cauza administrării 

TIMENTIN, chiar dacă problema este

nu sunt enumerate mai jos.

Păstrați acest medicament acolo unde 

copiii nu pot ajunge la el, cum ar fi într-un 

dulap încuiat.
Sunați imediat cel mai apropiat
departamentul de urgență al spitalului sau 

Centrul de informare a otrăvurilor (telefon 

131126) pentru sfaturi, dacă

crezi că tu sau oricui altcineva 
ai primit prea mult
TIMENTIN, chiar dacă nu există semne 

de disconfort sau otrăvire. Este posibil 

să aveți nevoie de îngrijiri medicale 

urgente.

Flacoanele cu TIMENTIN trebuie 
păstrate la sau sub 25°C.

Ca și alte medicamente, TIMENTIN poate 
provoca unele reacții adverse. Dacă 
apar, este cel mai probabil să fie minore 
și temporare. Cu toate acestea, unele 
pot fi grave și necesită îngrijiri medicale.

Descrierea produsului

Cum arată TIMENTIN
Dacă nu sunteți sigur ce să faceți, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.
TIMENTIN arată ca o pulbere fină albă 
până la galben pal. Pulberea este 
reconstituită cu apă sterilă înainte de 
injectare.

Efectele secundare raportate includ:

• mâncărime, roșeață, articulații dureroase, 

dureri și dureri musculare, febră, frisoane,

În timp ce vi se 
administrează TIMENTIN • dureri de cap, amețeli, senzații 

imaginate,

Ingrediente

TIMENTIN conține ingredientele 
active ticarcilină de sodiu și 
clavulanat de potasiu.

Lucruri pe care trebuie să le faci
• tulburări ale gustului sau mirosului, 

dureri ale gurii, flatulență, greață, 
vărsături, diaree, dureri 
abdominale,

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți 

alergic la penicilină sau la alte antibiotice. Furnizor
Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

cu rinichii sau ficatul.

• durere sau umflare la locul 
injectării,

TIMENTIN-ul dumneavoastră este furnizat de:

Spuneți medicului dumneavoastră că vi se 

administrează TIMENTIN înainte de a lua 

orice alt medicament prescris sau

efectuarea oricăror analize de urină sau de sânge. 

Unele medicamente pot afecta modul în care 

acționează alte medicamente.

• rezultate sanguine anormale;

• sânge în urină.

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
Strada Chandos 34-36
St Leonards NSW 2065 
Australia.

Spuneți IMMEDIAT medicului dumneavoastră 

dacă observați oricare dintre următoarele:

• îngustarea căilor respiratorii, respirație 

șuierătoare, umflarea buzelor/gurii, 

dificultăți de respirație, febra fânului, 

erupție cutanată (urticarie) sau leșin. 

Acestea pot fi simptome ale unei 

reacții alergice,

Unde să mergi pentru mai 
multe informațiiProbenecidul (utilizat pentru tratarea gutei) 

poate afecta modul în care acționează 

TIMENTIN sau poate crește probabilitatea de 

a avea reacții adverse. Spuneți medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă luați 

acest medicament.

Companiile farmaceutice nu sunt în măsură să 

ofere oamenilor un diagnostic individual sau 

sfaturi medicale. Medicul dumneavoastră sau 

farmacistul este cea mai bună persoană care să 

vă ofere sfaturi cu privire la tratamentul stării 

dumneavoastră.

• erupție cutanată severă,

• crize convulsive sau
• vânătăi sau sângerări neobișnuite

Lucruri pe care nu trebuie să le faci

Acest prospect a fost revizuit în octombrie 

2013.
Nu dați acest medicament nimănui, chiar 

dacă simptomele acestora par similare cu 

ale dumneavoastră.

• diaree prelungită sau 
inflamație a intestinului gros.

Informatiile furnizate se aplica doar 
pentru: TIMENTINAceasta nu este o listă completă a tuturor 

efectelor secundare posibile. Altele pot 

apărea la unele persoane și pot exista unele 

efecte secundare necunoscute încă.

Lucruri la care să fii atent TIMENTIN® este înregistrat 
marcă comercială a Aspen 
Global Incorporated.

Aveți grijă la conducerea vehiculelor sau 

la folosirea utilajelor până când știți cum 

vă afectează TIMENTIN.
Nu vă alarmați de această listă de posibile 

efecte secundare. Este posibil să nu 

experimentați niciuna dintre ele.
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