
3.1g ผงสําหรับฉีด
ไทคาร์ซิลลินโซเดียมและโพแทสเซียมคลาวูลาเนต TIMENTIN®
ข้อมูลเวชภัณฑอ์ุปโภคบริโภค ชั่น
ในใบนี้มอีะไร? TIMENTIN ไมเ่สพติด • คุณมีประวัตเิป็นโรคไต

โปรดอ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียด
ก่อนที่คุณจะใช้ TIMENTIN

• คุณมีประวัตเิป็นโรคตับ

ก่อนทีคุ่ณจะได้รับ 
TIMENTINแผ่นพับนีจ้ะตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ 

TIMENTIN ไม่มีข้อมูลทีม่ีอยูท่ั้งหมด
• คุณกําลังใหน้มลูก ตั้งครรภ์ 

พยายามจะตั้งครรภ์หรือพยายาม
เป็นพ่อของลูก

เมื่อคุณไม่ต้องมี:
ไม่ใช้แทนการพูดคุยกับแพทยห์รือ
เภสัชกรของคุณ

คุณต้องไม่ได้รับ TIMENTIN หาก:

TIMENTIN เป็นอย่างไร
ที่ให้ไว้?ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ 

แพทย์ของคุณได้ชั่งนํ้าหนักถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ 
TIMENTIN กับความเสี่ยงทีย่านี้อาจมี
ต่อคุณ

• คุณเคยมีอาการแพ้ยาไทคาร์ซิลลิ
นโซเดียมและ/หรือโพแทสเซียม
คลาวูลาเนต ให้เท่าไหร่

• คุณมีประวัตแิพ้ยาเพนนิซิลลินหรือ
ยาปฏิชีวนะประเภทเดียวกัน (เช่น 
เซฟาโลสปอริน)

TIMENTIN จะได้รับการดูแลภายใตก้าร
ดูแลของแพทย์หรือพยาบาล คุณจะไม่
ถูกคาดหวังให้ใหย้านี้กับตัวเอง

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้
ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ

• วันหมดอายุ (EXP) ทีพ่ิมพบ์นแพ็คได้
ผ่านไปแล้วหรือถ้า
บรรจุภัณฑ์ฉีกขาดหรือแสดงร่องรอย
การปลอมแปลง

เก็บเอกสารนี้พร้อมกับยา

คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง ให้มาอย่างไร
บอกแพทย์หาก: TIMENTIN ควรได้รับการฉีดเข้า

เส้นเลือดดําเป็นเวลา 30 นาทีคุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหาก:

TIMENTIN .คืออะไร
ใช้สําหรับ?

• คุณแพอ้าหาร สีย้อม สารกันบูด
หรืออื่นๆ
ยา.

ให้นานเท่าไร

TIMENTIN มีสารออกฤทธิส์องชนิด 
หนึ่งในนั้นคือเพนซิิลลนิทีเ่รียกว่าไท
คาร์ซิลลินและอีกชนิดหนึ่งคือคลาวูลา
เนต TIMENTIN อยู่ในกลุ่มยาที่เรียก
ว่า Penicillins

• คุณเคยมีอาการแพ้ยาปฏิชีวนะ
มาก่อน

ควรให้ TIMENTIN นานเท่าทีแ่พทย์
ของคุณแนะนํา

• คุณกําลังใชย้าอื่นๆ รวมถึงยาทีคุ่ณ
ซื้อโดยไม่มใีบสั่งยา ใช้ในเด็ก

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 
TIMENTIN ยังไมไ่ด้รับการยอมรับใน
ทารกและเด็กอายุตํ่ากว่า 14 ปี ปรึกษา
แพทย์ก่อนใชใ้นเด็ก

TIMENTIN ใช้รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ 
ที่เกิดจากแบคทีเรีย การติดเชื้อเหล่านี้
อาจส่งผลต่อเลือด หน้าอก กระดูกและ
ข้อต่อ ผิวหนัง และทางเดินปัสสาวะ

• คุณกําลังใชย้าคุมกําเนิด เช่นเดียว
กับยาปฏิชีวนะอื่นๆ คุณอาจต้องใช้
มาตรการคุมกําเนิดเพิ่มเติม

• คุณมีประวัตโิรคหัวใจ
TIMENTIN ทํางานโดยการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียที่ทําใหเ้กิดการติดเชื้อเหล่านี้ • คุณกําลังจํากัดการบริโภคโซเดียม
แพทย์ของคุณอาจสั่ง TIMENTIN 
ด้วยเหตุผลอื่น

TITLE - CLAVULANIC ACID + TICARCILLIN / TIMENTIN 
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Source : NPS Australia

www.911globalmeds.com/buy-clavulanic-acid-ticarcillin-timentin-online
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ฉันจะทําอย่างไรถ้าฉันได้
รับมากเกินไป?
(ยาเกินขนาด)

ผลข้างเคียงคืออะไร? วิธีการจัดเก็บ
ติเมนติน?

ตรวจสอบกับแพทย์ของคุณโดยเร็ว
ที่สุดหากคุณคิดว่าคุณเป็น
ประสบผลข้างเคียงหรืออาการแพ้อัน
เนื่องมาจากการใช้ TIMENTIN แม้ว่า
ปัญหาคือ
ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

เก็บยานี้ในทีท่ี่เด็กไมส่ามารถเอื้อมถึงได้ 
เช่น ในตู้ทีป่ิดล็อคโทรหาคุณที่ใกล้ที่สุด

แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือ
ศูนย์ข้อมูลสารพิษ (โทรศัพท์ 
131126) เพื่อขอคําแนะนําถ้า
คุณคิดว่าคุณหรือคนอื่นอาจได้รับมาก
เกินไป
TIMENTIN แม้ว่าจะไม่มีอาการไม่
สบายหรือเป็นพิษก็ตาม คุณอาจต้อง
ไปพบแพทย์โดยด่วน

ควรเก็บขวด TIMENTIN ไว้ ที่หรือตํ่ากว่า 
25 องศาเซลเซียส

เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ TIMENTIN อาจ
ทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ หากเกิดขึ้นมัก
จะเป็นเรื่องเล็กน้อยและชั่วคราว อย่างไร
ก็ตาม บางรายอาจจริงจังและต้องการ
การรักษาพยาบาล

รายละเอียดสินค้า

TIMENTIN หน้าตาเป็นอย่างไร
หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทําอย่างไร 
ติดต่อแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ TIMENTIN มลีักษณะเป็นผงสขีาว

ละเอียดถึงสีเหลืองซีด ผงถูกสร้างใหม่
ด้วยนํ้าปราศจากเชื้อก่อนฉีด

รายงานผลข้างเคียง ได้แก่ :
• อาการคัน, แดง, ปวดข้อ, ปวดเมื่อย

ตามกล้ามเนื้อ, มไีข้, หนาวสั่น,

ในขณะที่คุณได้รับ 
TIMENTIN • ปวดหัว, เวียนหัว, ความรู้สึก

นึกคิด,
วัตถุดิบ
TIMENTIN มสีารออกฤทธิ์คือ ไท
คาร์ซลิลิน โซเดียม และโพแทสเซียม 
คลาวลูาเนต

สิ่งที่ต้องทํา • รสชาตหิรือกลิ่นรบกวน, เจ็บปาก, 
ท้องอืด, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง
, ปวดท้อง,แจ้งแพทย์หากคุณแพ้เพนซิิลลนิหรือ

ยาปฏิชีวนะอื่นๆ ผู้ผลิต
แจ้งแพทย์หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต
หรือตับ

• ปวดหรือบวมบริเวณทีฉ่ีด
TIMENTIN ของคุณจัดทําโดย:

บอกแพทยว์่าคุณได้รับ TIMENTIN 
ก่อนใช้ยาตามใบสั่งแพทยอ์ื่น ๆ หรือ

ทําการตรวจปัสสาวะหรือเลือด ยาบาง
ชนิดอาจส่งผลต่อการทํางานของยาอื่นๆ

• ผลเลือดผิดปกติ
• เลือดในปัสสาวะของคุณ

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
34-36 Chandos Street
เซนต์ลีโอนาร์ด NSW 2065 
ออสเตรเลีย

แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณ
สังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:
• การหดตัวของทางเดินหายใจ, 

หายใจดังเสียงฮืด ๆ, บวมของริม
ฝีปาก / ปาก, หายใจลําบาก, ไข้
ละอองฟาง, ผื่นเป็นก้อน (ลมพิษ) 
หรือเป็นลม อาการเหล่านีอ้าจเป็น
อาการแพ้

จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไหนProbenecid (ใช้ในการรักษาโรคเกาต)์ 

อาจส่งผลต่อการทํางานของ 
TIMENTIN หรือทําใหคุ้ณมโีอกาสเกิด
ผลข้างเคียงมากขึ้น แจ้งแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชย้านี้

บริษัทยาไมอ่ยู่ในฐานะที่จะให้การวินิจฉัย
ส่วนบุคคลหรือคําแนะนําทางการแพทย์
แก่ผู้คนได้ แพทย์หรือเภสัชกรเป็นบุคคล
ทีด่ีที่สุดทีจ่ะใหค้ําแนะนําในการรักษา
สภาพของคุณ• ผื่นที่ผิวหนังอย่างรุนแรง,

• อาการชักกระตุกหรือ
• ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

สิ่งที่ห้ามทํา
แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขในเดือนตุลาคม 
2556

อย่าให้ยานี้แก่ผู้อื่น แม้ว่าอาการจะดู
เหมือนคล้ายกับคุณก็ตาม

• อาการท้องร่วงเป็นเวลานานหรือการ
อักเสบของลําไส้ใหญ่

ข้อมูลทีใ่หไ้ว้ใช้กับ: TIMENTIN . 
เท่านั้นนีไ่ม่ใช่รายการผลข้างเคียงที่เป็นไปได้

ทั้งหมด คนอื่นอาจเกิดขึ้นในบางคนและ
อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ยังไม่ทราบสิ่งที่ต้องระวัง TIMENTIN®ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

เครื่องหมายการค้าของ Aspen Global 

Incorporated
ระมัดระวังในการขับขีห่รือใช้
เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่า 
TIMENTIN ส่งผลต่อคุณอย่างไร

อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้าง
เคียงทีเ่ป็นไปได้นี้ คุณอาจไมพ่บ
ประสบการณ์ใด ๆ

TIMENTIN: AUST R 11165
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