
3,1g PULVER FÖR INJEKTION
Ticarcillin natrium och kaliumklavulanat TIMENTIN®
Konsumentmedicinsk information tion

Vad står i denna broschyr? TIMENTIN är inte beroendeframkallande. • du har en historia av 
njursjukdom.

Läs denna bipacksedel noggrant 
innan du använder TIMENTIN.

• du har en historia av 
leversjukdom.

Innan du får 
TIMENTINDenna broschyr besvarar några 

vanliga frågor om TIMENTIN. Den 
innehåller inte all tillgänglig 
information.

• du ammar, är gravid, 
försöker bli gravid eller 
försöker skaffa barn.

När du inte får ha det:
Det ersätter inte att prata med din 
läkare eller apotekspersonal.

Du får inte ges TIMENTIN om:

Hur TIMENTIN är
given?Alla läkemedel har risker och 

fördelar. Din läkare har vägt de 
förväntade fördelarna med att du tar 
TIMENTIN mot de risker som detta 
läkemedel kan ha för dig.

• du någonsin har haft en allergisk 
reaktion mot ticarcillin-natrium 
och/eller kaliumklavulanat.

Hur mycket man ska ge
• du har en historia av allergi mot 

penicilliner eller liknande typer av 
antibiotika (t.ex. cefalosporiner).

TIMENTIN kommer att administreras 
enligt anvisningarna under överinseende 
av en läkare eller sjuksköterska. Du 
förväntas inte ge dig själv denna 
medicin.

Om du är orolig för att ta detta 
läkemedel, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

• utgångsdatumet (EXP) tryckt på 

förpackningen har passerat, eller om

förpackningen är trasig eller visar tecken 

på manipulering

Förvara denna bipacksedel tillsammans 

med läkemedlet.

Du kan behöva läsa den igen. Hur det ges
Tala om för din läkare om: TIMENTIN ska administreras som 

intravenös infusion under 30 
minuter.

Du måste berätta för din läkare om:

Vad är TIMENTIN
används för?

• du är allergisk mot livsmedel, färgämnen, 

konserveringsmedel eller något annat

mediciner.
Hur länge det ges

TIMENTIN innehåller två aktiva 
ingredienser. En av dessa är ett 
penicillin som kallas ticarcillin och 
den andra är klavulanat. TIMENTIN 
tillhör en grupp läkemedel som 
kallas penicilliner.

• du har haft en allergisk 
reaktion mot antibiotika 
tidigare.

TIMENTIN ska administreras så 
länge som din läkare 
rekommenderar.

• du tar andra läkemedel, 
inklusive läkemedel som du 
köper utan recept.

Använd till barn

Effekten och säkerheten av 
TIMENTIN har inte fastställts hos 
spädbarn och barn under 14 år. 
Rådgör med din läkare före 
användning på barn.

TIMENTIN används för att behandla ett 
brett spektrum av infektioner orsakade 
av bakterier. Dessa infektioner kan 
påverka blodet, bröstkorgen, ben och 
leder, hud och genitourinary kanalen.

• du tar p-piller. Som med 
andra antibiotika kan du 
behöva ta ytterligare 
preventivmedel.

• du har en historia av 
hjärtsjukdom.TIMENTIN verkar genom att döda 

bakterierna som orsakar dessa infektioner. • du har ett begränsat 
natriumintag.Din läkare kan ha skrivit ut 

TIMENTIN av en annan anledning.
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Vad gör jag om jag 
får för mycket?
(Överdos)

Vilka är 
biverkningarna?

Hur lagrar jag
TIMENTIN?

Kontrollera med din läkare så snart som 

möjligt om du tror att du är det

upplever några biverkningar eller 
allergiska reaktioner på grund av att ta 
TIMENTIN, även om problemet är
inte listat nedan.

Förvara detta läkemedel där barn 
inte kan nå det, till exempel i ett 
låst skåp.

Ring genast till din närmaste
sjukhusakuten eller 
Giftinformationscentralen 
(telefon 131126) för råd, om
du tror att du eller någon annan 
kan ha fått för mycket
TIMENTIN, även om det inte finns 
några tecken på obehag eller 
förgiftning. Du kan behöva akut 
läkarvård.

TIMENTIN-flaskor ska förvaras vid 
eller under 25°C.

Liksom andra läkemedel kan 
TIMENTIN orsaka vissa 
biverkningar. Om de inträffar är de 
mest sannolikt mindre och 
tillfälliga. Vissa kan dock vara 
allvarliga och behöva läkarvård.

Produktbeskrivning

Hur TIMENTIN ser ut
Om du inte är säker på vad du ska göra, 

kontakta din läkare eller apotekspersonal.
TIMENTIN ser ut som ett fint vitt 
till ljusgult pulver. Pulvret 
rekonstitueras med sterilt vatten 
före injektion.

Rapporterade biverkningar inkluderar:

• klåda, rodnad, smärtsamma leder, 
muskelvärk och smärta, feber, frossa,

Medan du får 
TIMENTIN • huvudvärk, yrsel, inbillade 

förnimmelser,

Ingredienser

TIMENTIN innehåller de aktiva 
ingredienserna ticarcillin natrium 
och kaliumklavulanat.

Saker du måste göra • smak- eller luktrubbningar, ont i 
munnen, flatulens, illamående, 
kräkningar, diarré, buksmärtor,Tala om för din läkare om du är allergisk 

mot penicillin eller andra antibiotika. Leverantör
Tala om för din läkare om du har njur- 
eller leverproblem.

• smärta eller svullnad på 
injektionsstället,

Din TIMENTIN levereras av:

Tala om för din läkare att du får 
TIMENTIN innan du tar något annat 
förskrivet läkemedel eller
utföra eventuella urin- eller blodprover. 
Vissa läkemedel kan påverka hur andra 
läkemedel fungerar.

• onormala blodresultat;
• blod i urinen.
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Tala om för din läkare OMEDELBART 
om du märker något av följande:

• förträngning av luftvägarna, väsande 

andning, svullnad av läppar/mun, 

andningssvårigheter, hösnuva, knöliga 

utslag (nässelfeber) eller svimning. 

Dessa kan vara symtom på en allergisk 

reaktion,

Vart man kan vända sig för mer 

informationProbenecid (används för att behandla gikt) 

kan påverka hur TIMENTIN fungerar, eller 

göra det mer sannolikt att du kommer att 

få biverkningar. Tala om för din läkare eller 

apotekspersonal om du tar detta 

läkemedel.

Läkemedelsföretag är inte i stånd att 
ge människor en individuell diagnos 
eller medicinsk rådgivning. Din läkare 
eller apotekspersonal är den bästa 
personen att ge dig råd om 
behandlingen av ditt tillstånd.

• allvarliga hudutslag,

• konvulsiva anfall, eller
• ovanliga blåmärken eller blödningar

Saker du inte får göra
Denna broschyr reviderades i oktober 
2013.

Ge inte detta läkemedel till någon 
annan, även om deras symtom 
verkar likna dina.

• långvarig diarré eller 
inflammation i tjocktarmen.

Informationen som tillhandahålls gäller 

endast för: TIMENTIN
Detta är inte en komplett lista över alla möjliga 

biverkningar. Andra kan förekomma hos vissa 

personer och det kan finnas några biverkningar 

som ännu inte är kända.

Saker att vara försiktig med TIMENTIN® är en registrerad 

varumärke som tillhör Aspen 

Global Incorporated.
Var försiktig när du kör eller 
använder maskiner tills du vet 
hur TIMENTIN påverkar dig.

Bli inte orolig över denna lista över 
möjliga biverkningar. Du kanske inte 
upplever någon av dem.
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