
3.1g BỘT ĐỂ TIÊM
Ticarcillin Natri và Kali Clavulanat TIMENTIN®
Thông tin Y học Người tiêu dùng sự

Nội dung trong tờ rơi này là gì? TIMENTIN không gây nghiện. • bạn có tiền sử bệnh thận.

Vui lòng đọc kỹ tờ rơi này 
trước khi sử dụng TIMENTIN.

• bạn có tiền sử bệnh 
gan.

Trước khi bạn được cấp 
TIMENTIN

Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi 
thường gặp về TIMENTIN. Nó 
không chứa tất cả các thông tin có 
sẵn.

• bạn đang cho con bú, đang mang thai, 

đang cố gắng mang thai hoặc đang cố 

gắng làm cha một đứa trẻ.

Khi bạn không có nó:
Nó không thay thế cho việc nói chuyện 
với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Bạn không được cung cấp TIMENTIN 
nếu:

TIMENTIN như thế nào
được cho?Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và lợi ích. 

Bác sĩ của bạn đã cân nhắc những lợi ích 

mong đợi của việc bạn dùng TIMENTIN so 

với những rủi ro mà thuốc này có thể gây 

ra cho bạn.

• bạn đã từng bị phản ứng 
dị ứng với ticarcillin natri 
và / hoặc clavulanat kali. Cho bao nhiêu

• bạn có tiền sử dị ứng với penicillin 
hoặc các loại kháng sinh tương tự 
(ví dụ: cephalosporin).

TIMENTIN sẽ được dùng theo 
chỉ dẫn dưới sự giám sát của 
bác sĩ hoặc y tá. Bạn sẽ không 
được cho là tự dùng thuốc này.

Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về 
việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn.

• ngày hết hạn (EXP) in trên 
bao bì đã qua, hoặc nếu
bao bì bị rách hoặc có dấu hiệu 
giả mạo

Giữ cái tờ giấy với mấy thứ 
thuốc nhé.
Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa. Làm thế nào nó được đưa ra

Nói với bác sĩ của bạn nếu: TIMENTIN nên được dùng bằng 
cách truyền tĩnh mạch trong 30 
phút.

Bạn phải nói với bác sĩ của bạn nếu:

TIMENTIN là gì
được dùng cho?

• bạn bị dị ứng với thực phẩm, thuốc nhuộm, 

chất bảo quản hoặc bất kỳ thứ gì khác

các loại thuốc.
Nó được đưa ra trong bao lâu

TIMENTIN chứa hai thành phần hoạt 
tính. Một trong số đó là penicilin 
được gọi là ticarcillin và loại còn lại là 
clavulanat. TIMENTIN thuộc về một 
nhóm thuốc được gọi là Penicillins.

• bạn đã từng bị dị ứng với 
thuốc kháng sinh trong quá 
khứ.

TIMENTIN nên được sử dụng trong 
thời gian bao lâu theo khuyến cáo của 
bác sĩ.

• bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc 
nào khác, bao gồm cả thuốc bạn 
mua mà không cần toa bác sĩ.

Sử dụng ở trẻ em

Hiệu quả và độ an toàn của 
TIMENTIN chưa được thiết lập ở trẻ 
sơ sinh và trẻ em dưới 14 tuổi. Tham 
khảo ý kiến   bác sĩ trước khi sử 
dụng cho trẻ em.

TIMENTIN được sử dụng để điều trị 
một loạt các bệnh nhiễm trùng do vi 
khuẩn gây ra. Những bệnh nhiễm 
trùng này có thể ảnh hưởng đến máu, 
ngực, xương và khớp, da và đường sinh 
dục.

• bạn đang uống thuốc tránh thai. Cũng 

như các loại thuốc kháng sinh khác, 

bạn có thể cần phải thực hiện các biện 

pháp tránh thai bổ sung.

• bạn có tiền sử bệnh tim.
TIMENTIN hoạt động bằng cách tiêu diệt vi 

khuẩn gây ra các bệnh nhiễm trùng này. • bạn đang ăn hạn chế natri.
Bác sĩ của bạn có thể đã kê đơn 
TIMENTIN vì một lý do khác.
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Tôi phải làm gì nếu tôi 
được cho quá nhiều?
(Quá liều)

Các tác dụng phụ 
là gì?

Làm cách nào để lưu trữ

TIMENTIN?

Kiểm tra với bác sĩ của bạn càng sớm càng 

tốt nếu bạn nghĩ rằng bạn đang

gặp bất kỳ tác dụng phụ hoặc 
phản ứng dị ứng do dùng 
TIMENTIN, ngay cả khi vấn đề là
không được liệt kê bên dưới.

Giữ thuốc này ở nơi trẻ em không thể 
với tới, chẳng hạn như trong tủ có 
khóa.

Gọi ngay cho nơi gần bạn nhất
khoa cấp cứu bệnh viện hoặc Trung 
tâm thông tin chất độc (điện thoại 
131126) để được tư vấn, nếu
bạn nghĩ rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác có 

thể đã được cho quá nhiều

TIMENTIN, ngay cả khi không có 
dấu hiệu khó chịu hoặc ngộ độc. 
Bạn có thể cần chăm sóc y tế khẩn 
cấp.

Nên cất giữ lọ TIMENTIN ở 
hoặc dưới 25 ° C.

Giống như các loại thuốc khác, 
TIMENTIN có thể gây ra một số tác dụng 
phụ. Nếu chúng xảy ra, chúng rất có thể 
là nhỏ và tạm thời. Tuy nhiên, một số có 
thể nghiêm trọng và cần được chăm sóc 
y tế.

Mô tả Sản phẩm

TIMENTIN trông như thế nào
Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, hãy 

liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
TIMENTIN trông giống như một loại bột 
mịn từ trắng đến vàng nhạt. Bột được 
hoàn nguyên bằng nước vô trùng trước 
khi tiêm.

Các tác dụng phụ được báo cáo bao gồm:

• ngứa, đỏ, đau khớp, đau 
nhức cơ, sốt, ớn lạnh,

Trong khi bạn đang 
được cấp TIMENTIN • nhức đầu, chóng mặt, cảm giác 

tưởng tượng,

Thành phần

TIMENTIN chứa các thành 
phần hoạt tính ticarcillin natri 
và kali clavulanat.

Những điều bạn phải làm • rối loạn vị giác hoặc khứu 
giác, đau miệng, đầy hơi, 
buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau 
bụng,

Cho bác sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với 

penicillin hoặc các loại kháng sinh khác. Nhà cung cấp

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có vấn đề về 
thận hoặc gan.

• đau hoặc sưng tại chỗ 
tiêm, TIMENTIN của bạn được cung cấp bởi:

Nói với bác sĩ của bạn rằng bạn đang được 

cho TIMENTIN trước khi dùng bất kỳ loại 

thuốc được kê đơn nào khác hoặc

thực hiện bất kỳ xét nghiệm nước tiểu hoặc máu. 

Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến cách hoạt 

động của các loại thuốc khác.

• kết quả máu bất thường;

• máu trong nước tiểu của bạn.

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

Hãy cho bác sĩ của bạn NGAY LẬP TỨC nếu 

bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:

• thu hẹp đường thở, thở khò 
khè, sưng môi / miệng, khó 
thở, nổi váng, phát ban sần 
(phát ban) hoặc ngất xỉu. Đây 
có thể là các triệu chứng của 
phản ứng dị ứng,

Đến đâu để biết thêm 
thông tinProbenecid (được sử dụng để điều trị bệnh 

gút) có thể ảnh hưởng đến cách TIMENTIN 

hoạt động hoặc khiến bạn có nhiều khả 

năng bị tác dụng phụ. Nói với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng thuốc 

này.

Các công ty dược phẩm không có quyền 
cung cấp cho mọi người một chẩn đoán 
hoặc lời khuyên y tế riêng lẻ. Bác sĩ hoặc 
dược sĩ của bạn là người tốt nhất để cho 
bạn lời khuyên về cách điều trị tình trạng 
của bạn.

• phát ban da nghiêm trọng,

• co giật co giật, hoặc
• bầm tím hoặc chảy máu bất thường

Những điều bạn không được làm

Tờ rơi này đã được sửa đổi vào tháng 10 năm 

2013.
Không đưa thuốc này cho bất kỳ ai khác, 

ngay cả khi các triệu chứng của họ có vẻ 

giống với của bạn.

• tiêu chảy kéo dài hoặc viêm 
ruột già.

Thông tin được cung cấp chỉ áp 
dụng cho: TIMENTINĐây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các 

tác dụng phụ có thể xảy ra. Những người khác 

có thể xảy ra ở một số người và có thể có một 

số tác dụng phụ chưa được biết đến.

Những điều cần cẩn thận TIMENTIN® đã được đăng ký 
nhãn hiệu của Aspen Global 
Incorporated.

Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc vận hành máy 

móc cho đến khi bạn biết TIMENTIN ảnh 

hưởng đến bạn như thế nào.
Đừng lo lắng bởi danh sách các tác 
dụng phụ có thể xảy ra này. Bạn không 
có thể gặp bất kỳ của họ.
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