
g3.1للحقن مسحوق
®TIMENTINكالفوالناتوالبوتاسيوم الصوديوم تيكارسيلين
نشوئها المستهلكطب معلومات

أمراض من مرضي تاريخ لديك•TIMENTINاإلدمان يسبب .الالنشرة؟هذه في هو ما

الكلى.

قبل بعناية النشرة هذه قراءة يرجى

.TIMENTINاستخدام

الكبد.أمراض من تاريخ لديك•

إعطاؤك يتم أن قبل
TIMENTIN األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

يحتوي ال . TIMENTINحول الشائعة

المتاحة.المعلومات جميع على

تحاولين حامل ، مرضعة ، كنت•

طفال.ًتنجب أن تحاولين أو الحمل

لديك:يكون أن يجب ال عندما

أو طبيبك مع التحدث محل يحل ال

الصيدلي.

إذا: TIMENTINعلى تحصل أال يجب

TIMENTINهو كيف
معطى؟ لقد وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

المتوقعة الفوائد بموازنة طبيبك قام

المخاطر مقابل  TIMENTINتناول من

الدواء.هذا لك يسببها أن يمكن التي

فعل رد مضى وقت أي في لديك كان•

الصوديوم تيكارسيلين تجاه تحسسي

البوتاسيوم.كالفوالنات أو   /و
ستعطيكم

للبنسلين الحساسية من تاريخ لديك•

الحيوية المضادات من مماثلة أنواع أو

.)السيفالوسبوريناتمثل (
حسب  TIMENTINإعطاء سيتم

أو طبيب إشراف تحت التوجيهات

الدواء هذا إعطاء منك يتُوقع لن ممرضة.

لنفسك.

بشأن مخاوف أي لديك كان إذا

أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا تناول

الصيدلي.
على المطبوع  )(EXPالصالحية انتهاء تاريخ•

ملفكان إذا أو مضى ، قد العبوة

عالمات عليها تظهر أو ممزقة العبوة

العبث

الدواء.مع النشرة هذه إبقاء

تعطىكيفأخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد

طريق عن  TIMENTINتدار أن يجبإذا:طبيبك أخبر

دقيقة.30 لمدة الوريد في التسريب
إذا:طبيبك تخبر أن يجب

TIMENTINهو ما
ل؟يستعمل

أو األصباغ أو األطعمة من حساسية لديك•

أخرىمادة أي أو الحافظة المواد

أدوية.
ليعطى الوقت من كم

مكونين على  TIMENTINيحتوي

البنسلين هو هؤالء من واحد نشطين.

هو واآلخر  ticarcillinيسمى

clavulanate . إلى تيمنتين ينتمي

تسمى األدوية من مجموعة

البنسلينات.

تجاه تحسسي فعل رد لديك كان•

الماضي.في الحيوية المضادات

التي للمدة  TIMENTINتدار أن يجب

طبيبك.بها أوصى

بما أخرى ، أدوية أي تتناول كنت•

بدون تشتريها التي األدوية ذلك في

طبية.وصفة

األطفالفي استخدم

تيمنتين عقار وأمان فعالية تثبت لم

14 سن دون واألطفال الرضع عند

استخدامه قبل طبيبك استشر عاماً.

األطفال.في

مجموعة لعالج  TIMENTINيستخدم

تسببها التي االلتهابات من واسعة

االلتهابات هذه تصيب قد البكتيريا.

والجلد والمفاصل والعظام والصدر الدم

التناسلي.البولي والجهاز

الحمل. منع حبوب تتناولين كنت•

الحيوية المضادات مع الحال هو كما

اتخاذ إلى تحتاجين قد األخرى ،

الحمل.لمنع إضافية احتياطات

القلب.أمراض من تاريخ لديك•

قتل طريق عن  TIMENTINيعمل

من محدودة كمية تتناول كنت•العدوى.هذه تسبب التي البكتيريا

الصوديوم. وصف قد طبيبك يكون قد

TIMENTIN  آخر.لسبب

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

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


أعطيت إذا أفعل ماذا
الكثير؟

)مفرطةجرعة (

األعراض هي ما
الجانبية؟

أخزنكيف
تيمنتين؟

ممكن وقت أقرب في طبيبك استشر

كذلكأنك تعتقد كنت إذا

فعل ردود أو جانبية آثار أي من تعاني

 ، TIMENTINتناول بسبب تحسسية

المشكلةكانت لو حتى

أدناه.مدرج غير

يستطيع ال حيث الدواء بهذا احتفظ

في الحال هو كما إليه ، الوصول األطفال

مغلقة.خزانة

الفورعلى هاتف بأقرب اتصل

مركز أو بالمستشفى الطوارئ قسم

 )131126هاتف (السموم معلومات
إذاالمشورة ، على للحصول

أعطي قد آخر شخص أي أو أنك تعتقد

الكثير

عدم عالمات هناك تكن لم لو .حتى

لعناية تحتاج انت التسمم. أو الراحة

TIMENTINمستعجلة ،

أقل أو عند  TIMENTINقوارير تخزين يجب

مئوية.درجة 25 من

يسبب أن يمكن األخرى ، األدوية مثل

إذا الجانبية. اآلثار بعض تيمنتين

طفيفة تكون أن المرجح فمن حدثت ،

بعض يكون قد ذلك، ومع ومؤقتة.

طبية.عناية إلى وتحتاج خطيرة

المنتجوصف

TIMENTINيبدو كيف
عليك يجب مما متأكداً تكن لم إذا

الصيدلي.أو بطبيبك فاتصل فعله ،
أبيض مسحوق وكأنه  TIMENTINيبدو

يعاد باهت. أصفر مسحوق إلى ناعم

قبل المعقم بالماء المسحوق تكوين

الحقن.

يلي:ما عنها المبلغ الجانبية اآلثار تشمل

المؤلمة والمفاصل واالحمرار الحكة•

والقشعريرة ،والحمى العضالت وآالم

إعطاؤك يتم بينما
TIMENTIN•، مكوناتمتخيلة ،أحاسيس دوخة ، صداع

المكونات على  TIMENTINيحتوي

و  sodium ticarcillinالنشطة

clavulanate potassium.

تفعلهاأن يجب أشياء
الشم ، أو الذوق في اضطراب•

البطن ، انتفاخ الفم ، التهاب

في ألم إسهال ، قيء ، غثيان ،

البطن ،

من حساسية لديك كان إذا طبيبك أخبر

المورداألخرى.الحيوية المضادات أو البنسلين

مشاكل من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى في

الحقن ،موقع في تورم أو ألم•
بواسطة:بك الخاص  TIMENTINتوفير يتم

قبل  TIMENTINتتلقى أنك طبيبك أخبر

أوموصوف آخر دواء أي تناول

بعض تؤثر قد دم. أو بول تحاليل أي إجراء

األخرى.األدوية عمل طريقة على األدوية

طبيعيةغير دم نتائج•

البول.في دم•

Ltd Pty Australia Pharmacare 
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ويلز ساوث نيو ليوناردز سانت

أستراليا.2065

مما أياً الحظت إذا فوراً طبيبك أخبر

يلي:

الهوائية ، الشعب في تضيق•

الفم ،   /الشفتينفي انتفاخ صفير ،

القش ، حمى التنفس ، في صعوبة

إغماء. أو  )خاليا(متكتل جلدي طفح

فعل رد أعراض هذه تكون أن يمكن

تحسسي ،

مزيد على للحصول أذهب أين إلى

المعلوماتمن المستخدم (البروبينسيد يؤثر أن يمكن

عمل طريقة على  )النقرسعالج في

حدوث احتمالية من يزيد أو تيمنتين ،

أو طبيبك أخبر لديك. جانبية آثار

الدواء.هذا تتناول كنت إذا الصيدلي

يمكنها وضع في ليست األدوية شركات

أو فردياً تشخيصاً الناس إعطاء من

هو الصيدلي أو طبيبك طبية. استشارة

بشأن لك المشورة لتقديم شخص أفضل

حالتك.عالج
شديد ،جلدي طفح•

أوالمتشنجة ، النوبات•

عاديغير نزيف أو كدمات•
فعلهاعليك يجب ال أشياء

أكتوبر في النشرة هذه مراجعة تمت

.2013
حتى آخر ، شخص ألي الدواء هذا تعط ال

ألعراضك.مشابهة أعراضه بدت لو
التهاب أو طويلة لفترات اإلسهال•

الغليظة.األمعاء
فقط تنطبق المقدمة المعلومات

TIMENTINعلى: اآلثار بجميع كاملة قائمة ليست هذه

اآلخر البعض يحدث قد المحتملة. الجانبية

بعض هناك تكون وقد األشخاص بعض عند

اآلن.حتى المعروفة غير الجانبية اآلثار

عالمة  ®TIMENTINمسجلمنهاالحذر توخي يجب أشياء
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Global Aspen.
تشغيل أو القيادة في حذراً كن

يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت

TIMENTIN .عليك
الجانبية اآلثار قائمة من تندهش ال
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