
3,1 g POEDER VOOR INJECTIE
Ticarcilline-natrium en kaliumclavulaanzuur TIMENTIN®
Informatie over consumentengeneeskunde ties

Wat staat er in deze folder? TIMENTIN is niet verslavend. • u heeft een voorgeschiedenis van 

nierziekte.

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door 
voordat u TIMENTIN gebruikt.

• u heeft een voorgeschiedenis van een 

leverziekte.

Voordat u TIMENTIN® 
krijgt toegediend

Deze bijsluiter beantwoordt enkele 
veelgestelde vragen over TIMENTIN. 
Het bevat niet alle beschikbare 
informatie.

• u geeft borstvoeding, bent zwanger, 

probeert zwanger te worden of probeert 

een kind te verwekken.

Wanneer u het niet mag hebben:

Het is geen vervanging voor een 
gesprek met uw arts of apotheker.

U mag geen TIMENTIN krijgen 
als: Hoe TIMENTIN is

gegeven?Alle medicijnen hebben risico's en voordelen. 

Uw arts heeft de verwachte voordelen van het 

gebruik van TIMENTIN afgewogen tegen de 

risico's die dit geneesmiddel voor u zou 

kunnen hebben.

• u ooit een allergische reactie 
heeft gehad op ticarcilline-
natrium en/of kaliumclavulanaat. Hoeveel te geven?

• u heeft een voorgeschiedenis van allergie 

voor penicillines of soortgelijke soorten 

antibiotica (bijv. cefalosporines).

TIMENTIN wordt toegediend zoals 

voorgeschreven onder toezicht van een arts 

of verpleegkundige. Er wordt niet van u 

verwacht dat u uzelf deze medicatie 

toedient.

Als u zich zorgen maakt over het gebruik 

van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw 

arts of apotheker.
• de vervaldatum (EXP) die op de 

verpakking staat is verstreken, of als de

verpakking is gescheurd of vertoont 

tekenen van geknoei

Bewaar deze bijsluiter bij het 

geneesmiddel.

Misschien moet je het nog een keer lezen. Hoe het wordt gegeven

Vertel het uw arts als: TIMENTIN moet worden toegediend via 
intraveneuze infusie gedurende 30 
minuten.

U moet uw arts informeren als:

Wat is TIMENTIN
gebruikt voor?

• u allergisch bent voor voedsel, kleurstoffen, 

conserveermiddelen of andere

geneesmiddelen.
Hoe lang wordt het gegeven?

TIMENTIN bevat twee actieve 

ingrediënten. Een daarvan is een 

penicilline genaamd ticarcilline en de 

andere is clavulanaat. TIMENTIN behoort 

tot een groep geneesmiddelen die 

penicillines wordt genoemd.

• u in het verleden een allergische 

reactie op antibiotica heeft gehad.

TIMENTIN moet worden 
toegediend zolang als aanbevolen 
door uw arts.

• u andere geneesmiddelen 
gebruikt, ook geneesmiddelen 
die u zonder recept koopt.

Gebruik bij kinderen

De werkzaamheid en veiligheid van 
TIMENTIN zijn niet vastgesteld bij 
zuigelingen en kinderen onder de 14 
jaar. Raadpleeg uw arts voor gebruik 
bij kinderen.

TIMENTIN wordt gebruikt voor de 

behandeling van een groot aantal door 

bacteriën veroorzaakte infecties. Deze 

infecties kunnen het bloed, de borstkas, 

botten en gewrichten, de huid en het 

urogenitale kanaal aantasten.

• u neemt de orale anticonceptiepil. 
Net als bij andere antibiotica, 
moet u mogelijk aanvullende 
anticonceptiemaatregelen nemen.

• u een voorgeschiedenis heeft van 

hartaandoeningen.TIMENTIN werkt door de bacteriën te 
doden die deze infecties veroorzaken. • u een beperkte natriuminname 

heeft.Uw arts heeft mogelijk om een   andere 

reden TIMENTIN voorgeschreven.
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Wat moet ik doen als 
ik te veel krijg?
(Overdosering)

Wat zijn de 
bijwerkingen?

Hoe bewaar ik?
TIJDIG?

Neem zo snel mogelijk contact op 
met uw arts als u denkt dat u
bijwerkingen of allergische reacties ervaart 

als gevolg van het gebruik van TIMENTIN, 

zelfs als het probleem is:

hieronder niet vermeld.

Bewaar dit geneesmiddel op een plaats waar 

kinderen er niet bij kunnen, zoals in een 

afgesloten kast.

Bel onmiddellijk uw dichtstbijzijnde
afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis 

of Vergiftigingen Informatie Centrum (telefoon 

131126) voor advies, indien:

u denkt dat u of iemand anders 
te veel heeft gekregen
TIMENTIN, zelfs als er geen tekenen van 

ongemak of vergiftiging zijn. Het kan 

zijn dat u dringend medische hulp nodig 

heeft.

TIMENTIN injectieflacons moeten worden 

bewaard bij of onder 25°C.

Net als andere geneesmiddelen kan 

TIMENTIN enkele bijwerkingen 

veroorzaken. Als ze zich voordoen, zijn ze 

hoogstwaarschijnlijk klein en tijdelijk. 

Sommige kunnen echter ernstig zijn en 

medische hulp nodig hebben.

Product beschrijving

Hoe TIMENTIN eruit ziet
Als u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan 

contact op met uw arts of apotheker.
TIMENTIN ziet eruit als een fijn wit tot 
lichtgeel poeder. Het poeder wordt 
vóór injectie gereconstitueerd met 
steriel water.

Gerapporteerde bijwerkingen zijn onder meer:

• jeuk, roodheid, pijnlijke 
gewrichten, spierpijn, koorts, 
koude rillingen,Terwijl u TIMENTIN 

krijgt toegediend • hoofdpijn, duizeligheid, 
ingebeelde sensaties,

ingrediënten

TIMENTIN bevat de actieve 
ingrediënten ticarcilline-natrium 
en kaliumclavulanaat.

Dingen die je moet doen • smaak- of reukstoornis, pijnlijke 
mond, winderigheid, 
misselijkheid, braken, diarree, 
buikpijn,

Vertel het uw arts als u allergisch bent 

voor penicilline of andere antibiotica. Leverancier

Vertel het uw arts als u nier- of 
leverproblemen heeft.

• pijn of zwelling op de 
injectieplaats,

Uw TIMENTIN wordt geleverd door:

Vertel uw arts dat u TIMENTIN krijgt 
voordat u een ander voorgeschreven 
geneesmiddel inneemt of:
het uitvoeren van urine- of bloedonderzoeken. 

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van 

andere geneesmiddelen beïnvloeden.

• abnormale bloedresultaten;

• bloed in uw urine.

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
Chandosstraat 34-36
St Leonards NSW 2065 
Australië.

Vertel het ONMIDDELLIJK aan uw arts als 

u een van de volgende dingen opmerkt:

• vernauwing van de luchtwegen, piepende 

ademhaling, zwelling van de lippen/

mond, ademhalingsmoeilijkheden, 

hooikoorts, bultige uitslag (netelroos) of 

flauwvallen. Dit kunnen symptomen zijn 

van een allergische reactie,

Waar te gaan voor meer 
informatieProbenecide (gebruikt om jicht te 

behandelen) kan de werking van 
TIMENTIN beïnvloeden, of de kans op 
bijwerkingen vergroten. Vertel het uw 
arts of apotheker als u dit 
geneesmiddel gebruikt.

Farmaceutische bedrijven zijn niet in 
staat om mensen een individuele 
diagnose of medisch advies te geven. Uw 
arts of apotheker is de beste persoon om 
u advies te geven over de behandeling 
van uw aandoening.

• ernstige huiduitslag,

• convulsieve aanvallen, of

• ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen
Dingen die je niet moet doen

Deze bijsluiter is herzien in oktober 
2013.

Geef dit geneesmiddel niet aan 
iemand anders, ook al lijken hun 
symptomen op die van u.

• langdurige diarree of ontsteking 
van de dikke darm.

De verstrekte informatie is alleen van 

toepassing op: TIMENTIN
Dit is geen volledige lijst van alle mogelijke 

bijwerkingen. Andere kunnen bij sommige 

mensen voorkomen en er kunnen 

bijwerkingen zijn die nog niet bekend zijn.

Dingen om op te letten TIMENTIN® is een geregistreerd 

handelsmerk van Aspen Global 

Incorporated.
Wees voorzichtig met autorijden of het 

bedienen van machines totdat u weet welke 

invloed TIMENTIN op u heeft.
Schrik niet van deze lijst met 
mogelijke bijwerkingen. U kunt ze 
misschien niet ervaren.
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