
3.1g ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИИ
Тикарцилин натриев и калиев клавуланат ТИМЕНТИН®
Информация за потребителската медицина ция

Какво има в тази листовка? ТИМЕНТИН не предизвиква пристрастяване. • имате анамнеза за бъбречно 

заболяване.

Моля, прочетете внимателно тази 

листовка, преди да използвате TIMENTIN.

• имате анамнеза за чернодробно 

заболяване.

Преди да Ви бъде 
приложен ТИМЕНТИН

Тази листовка отговаря на някои често 

срещани въпроси относно TIMENTIN. Той 

не съдържа цялата налична информация.

• кърмите, бременна, опитвате се да 

забременеете или се опитвате да 

станете баща на дете.
Когато не трябва да го имате:

Това не замества разговора с 
Вашия лекар или фармацевт.

Не трябва да Ви се дава TIMENTIN, 
ако: Как е ТИМЕНТИН

дадено?Всички лекарства имат рискове и ползи. 

Вашият лекар е преценил очакваните 

ползи от приема на TIMENTIN спрямо 

рисковете, които това лекарство може 

да има за Вас.

• някога сте имали алергична 

реакция към тикарцилин натриев 

и/или калиев клавуланат. Колко да даде
• имате анамнеза за алергия към 

пеницилини или подобни видове 

антибиотици (напр. цефалоспорини).

TIMENTIN ще се прилага според 
указанията под наблюдението на 
лекар или медицинска сестра. Няма да 
се очаква да си дадете това лекарство.

Ако имате някакви притеснения относно 

приема на това лекарство, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.
• срокът на годност (EXP), отпечатан върху 

опаковката, е изтекъл или ако

опаковката е скъсана или има следи от 

подправяне

Съхранявайте тази листовка с 

лекарството.

Може да се наложи да го прочетете отново. Как се дава
Кажете на Вашия лекар, ако: TIMENTIN трябва да се прилага чрез 

интравенозна инфузия в продължение на 30 

минути.
Трябва да кажете на Вашия лекар, ако:

Какво е ТИМЕНТИН
използвани за?

• сте алергични към храни, 

оцветители, консерванти или други

лекарства.
За колко време се дава

ТИМЕНТИН съдържа две активни 
съставки. Един от тях е пеницилин, 
наречен тикарцилин, а другият е 
клавуланат. ТИМЕНТИН принадлежи 
към група лекарства, наречени 
пеницилини.

• сте имали алергична реакция 

към антибиотици в миналото.

ТИМЕНТИН трябва да се прилага толкова 

дълго, колкото е препоръчано от Вашия 

лекар.

• приемате други лекарства, 
включително лекарства, 
които купувате без рецепта.

Употреба при деца

Ефикасността и безопасността на 

ТИМЕНТИН не са установени при 

кърмачета и деца под 14 години. 

Консултирайте се с Вашия лекар преди 

употреба при деца.

TIMENTIN се използва за лечение на 

широк спектър от инфекции, причинени 

от бактерии. Тези инфекции могат да 

засегнат кръвта, гръдния кош, костите и 

ставите, кожата и пикочно-половите 

пътища.

• приемате орални контрацептивни хапчета. 

Както при другите антибиотици, може да се 

наложи да вземете допълнителни 

предпазни мерки за контрацепция.

• имате анамнеза за сърдечно 

заболяване.TIMENTIN действа, като убива бактериите, 

които причиняват тези инфекции. • сте на ограничен прием на 
натрий.Вашият лекар може да е предписал 

ТИМЕНТИН по друга причина.
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Какво да правя, ако ми се 
даде твърде много?
(предозиране)

Какви са страничните 
ефекти?

Как да съхранявам
ТИМЕНТИН?

Консултирайте се с Вашия лекар 

възможно най-скоро, ако мислите, че сте

изпитвате някакви странични ефекти или 

алергични реакции, дължащи се на прием на 

ТИМЕНТИН, дори ако проблемът е

не е изброено по-долу.

Съхранявайте това лекарство, където децата 

не могат да го достигнат, например в 

заключен шкаф.

Незабавно се обадете на най-близкия
болница за спешна помощ или 
информационен център за отрови 
(телефон 131126) за съвет, ако
смятате, че на вас или на някой друг може да 

е било дадено твърде много

ТИМЕНТИН, дори и да няма признаци на 

дискомфорт или отравяне. Може да се 

нуждаете от спешна медицинска помощ.

Флаконите TIMENTIN трябва да се съхраняват 

при или под 25°C.

Подобно на други лекарства, ТИМЕНТИН може 

да предизвика някои странични ефекти. Ако се 

появят, най-вероятно е да са незначителни и 

временни. Някои обаче може да са сериозни и 

да се нуждаят от медицинска помощ.

Описание на продукта

Как изглежда ТИМЕНТИН
Ако не сте сигурни какво да правите, 

свържете се с Вашия лекар или фармацевт.
ТИМЕНТИН изглежда като фин бял 
до бледожълт прах. Прахът се 
разтваря със стерилна вода преди 
инжектиране.

Съобщените странични ефекти включват:

• сърбеж, зачервяване, болезнени 

стави, мускулни болки, треска, 

втрисане,Докато Ви се дава 
ТИМЕНТИН • главоболие, виене на свят, 

въображаеми усещания,

Съставки
ТИМЕНТИН съдържа активните 
съставки тикарцилин натрий и 
калиев клавуланат.

Неща, които трябва да направите
• нарушение на вкуса или миризмата, 

възпалено гърло, метеоризъм, гадене, 

повръщане, диария, коремна болка,Уведомете Вашия лекар, ако сте алергични 

към пеницилин или други антибиотици. Доставчик
Уведомете Вашия лекар, ако имате проблеми с 

бъбреците или черния дроб.

• болка или подуване на мястото на 

инжектиране,
Вашият TIMENTIN се доставя от:

Уведомете Вашия лекар, че Ви се прилага 

ТИМЕНТИН, преди да приемете друго 

предписано лекарство или

извършване на всякакви изследвания на урина или 

кръв. Някои лекарства могат да повлияят на 

действието на други лекарства.

• необичайни кръвни резултати;

• кръв в урината ви.

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
Улица Чандос 34-36
St Leonards NSW 2065 
Австралия.

Уведомете Вашия лекар ВЕДНАГА, 
ако забележите някое от следните:

• стесняване на дихателните пътища, 

хрипове, подуване на устните/устите, 

затруднено дишане, сенна хрема, 

обрив на бучки (копривна треска) или 

припадък. Това може да са симптоми 

на алергична реакция,

Къде да отида за допълнителна 

информацияПробенецид (използван за лечение на 

подагра) може да повлияе на действието на 

TIMENTIN или да увеличи вероятността да 

имате нежелани реакции. Кажете на Вашия 

лекар или фармацевт, ако приемате това 

лекарство.

Фармацевтичните компании не са в 

състояние да дават на хората индивидуална 

диагноза или медицински съвет. Вашият 

лекар или фармацевт е най-добрият човек, 

който да Ви даде съвет относно лечението 

на Вашето състояние.

• тежък кожен обрив,

• конвулсивни припадъци, или

• необичайни синини или кървене
Неща, които не трябва да правите

Тази листовка беше преработена през октомври 

2013 г.
Не давайте това лекарство на никой друг, 

дори ако техните симптоми изглеждат 

подобни на вашите.

• продължителна диария или 

възпаление на дебелото черво.
Предоставената информация се 

отнася само за: TIMENTIN
Това не е пълен списък на всички възможни 

странични ефекти. Други могат да се появят при 

някои хора и може да има някои странични 

ефекти, които все още не са известни.

Неща, за които трябва да се внимава TIMENTIN® е регистриран 
търговска марка на Aspen 
Global Incorporated.

Внимавайте да шофирате или да 

работите с машини, докато 

разберете как ТИМЕНТИН Ви влияе.
Не се тревожете от този списък с 

възможни странични ефекти. Може да 

не изпитате нито един от тях.
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