
3.1g ENJEKSİYON TOZU
Ticarcillin Sodyum ve Potasyum Klavulanat TIMENTIN®
Tüketici Tıp Bilgileri zaman
Bu broşürde neler var? TIMENTIN bağımlılık yapmaz. • böbrek hastalığı 

geçmişiniz var.
TIMENTIN'i kullanmadan önce lütfen 

bu broşürü dikkatlice okuyunuz.

• karaciğer hastalığı 
geçmişiniz var.

Size TİMENTIN 
verilmeden önceBu broşür, TIMENTIN hakkında sık 

sorulan bazı soruları 
yanıtlamaktadır. Mevcut tüm 
bilgileri içermez.

• emziriyorsunuz, hamilesiniz, hamile 

kalmaya çalışıyorsunuz veya çocuk 

sahibi olmaya çalışıyorsunuz.
Sahip olmamanız gerektiğinde:

Doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşmanın yerini tutmaz.

Aşağıdaki durumlarda size TIMENTIN 

verilmemelidir: TIMENTIN nasıldır?
verildi mi?Tüm ilaçların riskleri ve faydaları 

vardır. Doktorunuz, TİMENTIN'i 
almanızın beklenen yararları ile bu 
ilacın sizin için yaratabileceği 
riskleri karşılaştırmıştır.

• Daha önce tikarsilin sodyum ve/
veya potasyum klavulanata karşı 
alerjik bir reaksiyon yaşadınız. ne kadar vermek

• penisilinlere veya benzer 
türde antibiyotiklere (örn. 
sefalosporinler) alerjiniz varsa.

TIMENTIN, bir doktor veya 
hemşirenin gözetiminde belirtildiği 
şekilde uygulanacaktır. Kendinize bu 
ilacı vermeniz beklenmemektedir.

Bu ilacı almakla ilgili herhangi bir 
endişeniz varsa, doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

• paketin üzerinde yazılı olan son 
kullanma tarihi (EXP) geçmişse veya
ambalaj yırtılmış veya kurcalanma 

belirtileri gösteriyor

Bu broşürü ilaç ile beraber 
saklayın.
Tekrar okumanız gerekebilir. nasıl verilir

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza söyleyiniz: TIMENTIN, 30 dakika boyunca 
intravenöz infüzyon yoluyla 
uygulanmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza söylemelisiniz:

TİMENTİN nedir?
için kullanılır?

• gıdalara, boyalara, koruyucu maddelere 

veya diğer maddelere alerjiniz varsa

ilaçlar.
ne zamana kadar verilir

TIMENTIN iki aktif bileşen içerir. 
Bunlardan biri tikarsilin adı 
verilen bir penisilin, diğeri ise 
klavulanattır. TIMENTIN, 
Penisilinler adı verilen bir ilaç 
grubuna dahildir.

• Geçmişte antibiyotiklere karşı 
alerjik reaksiyonunuz olduysa.

TIMENTIN, doktorunuzun 
önerdiği süre boyunca 
uygulanmalıdır.

• Reçetesiz satın aldığınız 
ilaçlar da dahil olmak üzere 
başka ilaçlar alıyorsanız.

Çocuklarda kullanım

TIMENTIN'in bebeklerde ve 14 yaşın 
altındaki çocuklarda etkililiği ve 
güvenliliği belirlenmemiştir. 
Çocuklarda kullanmadan önce 
doktorunuza danışınız.

TIMENTIN, bakterilerin neden olduğu 
çok çeşitli enfeksiyonları tedavi etmek 
için kullanılır. Bu enfeksiyonlar kanı, 
göğsü, kemikleri ve eklemleri, cildi ve 
genitoüriner sistemi etkileyebilir.

• oral doğum kontrol hapı 
alıyorsun. Diğer antibiyotiklerde 
olduğu gibi, ek doğum kontrol 
önlemleri almanız gerekebilir.

• kalp hastalığı geçmişiniz 
var.TIMENTIN, bu enfeksiyonlara neden 

olan bakterileri öldürerek çalışır. • Kısıtlı sodyum 
alımındasınız.Doktorunuz TIMENTIN'i başka bir 

nedenle reçete etmiş olabilir.
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Bana çok fazla verilirse 
ne yapmalıyım?
(Aşırı doz)

Yan etkileri 
nelerdir?

nasıl saklarım
TIMENTIN?

olduğunu düşünüyorsanız, mümkün olan en 

kısa sürede doktorunuza danışınız.

sorun olsa bile, TIMENTIN kullanımına 
bağlı olarak herhangi bir yan etki veya 
alerjik reaksiyon yaşanması
aşağıda listelenmemiş.

Bu ilacı, kilitli bir dolap gibi 
çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde saklayın.

Hemen en yakınınıza telefon edin
tavsiye için hastanenin acil 
servisine veya Zehir Danışma 
Merkezine (telefon 131126)
sana veya bir başkasına çok fazla verilmiş 

olabileceğini düşünüyorsun

TIMENTIN, herhangi bir rahatsızlık 
veya zehirlenme belirtisi olmasa bile. 
Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız 
olabilir.

TIMENTIN flakonları saklanmalıdır. 
25°C veya altında.

Diğer ilaçlar gibi TIMENTIN de bazı 
yan etkilere neden olabilir. 
Oluşurlarsa, büyük olasılıkla küçük ve 
geçicidirler. Bununla birlikte, bazıları 
ciddi olabilir ve tıbbi müdahaleye 
ihtiyaç duyabilir.

Ürün Açıklaması

TIMENTIN neye benziyor
Ne yapacağınızdan emin değilseniz, 

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
TIMENTIN, ince beyazdan soluk sarıya 
değişen bir toz görünümündedir. Toz, 
enjeksiyondan önce steril su ile 
sulandırılır.

Bildirilen yan etkiler şunları içerir:

• kaşıntı, kızarıklık, ağrılı eklemler, 
kas ağrıları ve ağrıları, ateş, 
titreme,Size TIMENTIN 

verilirken • baş ağrısı, baş dönmesi, 
hayali hisler,

İçindekiler
TIMENTIN, tikarsilin sodyum 
ve potasyum klavulanat aktif 
bileşenlerini içerir.

yapmanız gerekenler • tat veya koku bozukluğu, 
ağızda ağrı, gaz, bulantı, 
kusma, ishal, karın ağrısı,Penisiline veya diğer antibiyotiklere 

alerjiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Tedarikçi
Böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa 

doktorunuza söyleyiniz.

• enjeksiyon yerinde ağrı 
veya şişlik, TIMENTIN'iniz aşağıdakiler tarafından sağlanır:

Başka bir reçeteli ilaç veya ilaç almadan 
önce doktorunuza TİMENTIN kullanmakta 
olduğunuzu söyleyiniz.
herhangi bir idrar veya kan testi 
yapmak. Bazı ilaçlar diğer ilaçların 
çalışma şeklini etkileyebilir.

• anormal kan sonuçları;
• idrarınızda kan.

Aspen Pharmacare Avustralya Pty 
Ltd
34-36 Çandos Caddesi
St Leonards NSW 2065 
Avustralya.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark 

ederseniz DERHAL doktorunuza söyleyiniz:

• solunum yollarının daralması, hırıltı, 
dudakların/ağızın şişmesi, nefes 
almada zorluk, saman nezlesi, 
yumrulu döküntü (kurdeşen) veya 
bayılma. Bunlar alerjik reaksiyon 
belirtileri olabilir,

Daha fazla bilgi için 
nereye gitmeliProbenesid (gut tedavisinde kullanılır) 

TIMENTIN'in çalışma şeklini etkileyebilir 
veya yan etkilere sahip olmanızı daha 
olası hale getirebilir. Bu ilacı alıyorsanız 
doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

İlaç şirketleri, insanlara bireysel 
teşhis veya tıbbi tavsiye verecek 
konumda değildir. Doktorunuz veya 
eczacınız, durumunuzun tedavisi 
konusunda size tavsiyede 
bulunabilecek en iyi kişidir.

• şiddetli deri döküntüsü,

• konvulsif nöbetler veya

• olağandışı morarma veya kanama
yapmaman gereken şeyler

Bu broşür Ekim 2013'te revize 
edilmiştir.

Belirtileri sizinkine benzer 
görünse bile bu ilacı başka birine 
vermeyin.

• uzun süreli ishal veya kalın 
bağırsak iltihabı.

Sağlanan bilgiler yalnızca şunlar için 
geçerlidir: TIMENTIN

Bu, olası tüm yan etkilerin tam listesi 
değildir. Diğerleri bazı kişilerde 
ortaya çıkabilir ve henüz bilinmeyen 
bazı yan etkiler olabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler TIMENTIN® tescilli bir Aspen 
Global Incorporated'ın ticari 
markasıdır.

TIMENTIN'in sizi nasıl etkilediğini 
anlayana kadar araç veya makine 
kullanırken dikkatli olun.

Bu olası yan etkiler listesi sizi 
endişelendirmesin. Bunların hiçbirini 
deneyimlemeyebilirsiniz.
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