
3.1g POWDER PARA SA INJECTION
Ticarcillin Sodium at Potassium Clavulanate TIMENTIN®
Consumer Medicine Informa tion
Ano ang nasa leaflet na ito? Ang TIMENTIN ay hindi nakakahumaling. • mayroon kang kasaysayan ng sakit 

sa bato.

Mangyaring basahin nang mabuti ang leaflet na 

ito bago mo gamitin ang TIMENTIN.

• mayroon kang kasaysayan ng sakit 

sa atay.

Bago ka bigyan ng 
TIMENTINSinasagot ng leaflet na ito ang ilang karaniwang 

tanong tungkol sa TIMENTIN. Hindi ito 

naglalaman ng lahat ng magagamit na 

impormasyon.

• ikaw ay nagpapasuso, buntis, 

sinusubukang mabuntis o sinusubukang 

maging ama ng isang anak.

Kapag wala ka nito:
Hindi nito pinapalitan ang pakikipag-usap 

sa iyong doktor o parmasyutiko.

Hindi ka dapat bigyan ng TIMENTIN 
kung:

Kamusta ang TIMENTIN
binigay?Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at 

benepisyo. Natimbang ng iyong doktor ang mga 

inaasahang benepisyo ng pag-inom mo ng 

TIMENTIN laban sa mga panganib na maaaring 

idulot ng gamot na ito para sa iyo.

• nagkaroon ka na ng allergic 
reaction sa ticarcillin sodium 
at/o potassium clavulanate.

Magkano ang ibibigay
• mayroon kang kasaysayan ng allergy sa 

mga penicillin o mga katulad na uri ng 

antibiotics (hal. cephalosporins).

Ang TIMENTIN ay ibibigay ayon sa 

direksyon sa ilalim ng pangangasiwa ng 

isang doktor o nars. Hindi mo inaasahang 

bibigyan mo ang iyong sarili ng gamot na 

ito.

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin 

tungkol sa pag-inom ng gamot na ito, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

• ang expiry date (EXP) na naka-print sa 

pack ay lumipas na, o kung ang

ang packaging ay napunit o nagpapakita ng mga 

palatandaan ng pakikialam

Itago ang leaflet na ito kasama 

ng gamot.

Maaaring kailanganin mong basahin itong muli. Paano ito ibinibigay

Sabihin sa iyong doktor kung: Ang TIMENTIN ay dapat ibigay sa 

pamamagitan ng intravenous infusion sa loob 

ng 30 minuto.
Dapat mong sabihin sa iyong doktor kung:

Ano ang TIMENTIN
ginagamit para sa?

• ikaw ay allergic sa mga pagkain, tina, 

preservatives o anumang iba pa

mga gamot.
Gaano katagal ito ibinibigay

Ang TIMENTIN ay naglalaman ng dalawang 

aktibong sangkap. Ang isa sa mga ito ay isang 

penicillin na tinatawag na ticarcillin at ang isa ay 

clavulanate. Ang TIMENTIN ay kabilang sa isang 

grupo ng mga gamot na tinatawag na 

Penicillins.

• nagkaroon ka ng allergic reaction 

sa mga antibiotic sa nakaraan.

Ang TIMENTIN ay dapat ibigay 
hangga't inirerekomenda ng iyong 
doktor.

• umiinom ka ng anumang iba pang mga 

gamot, kabilang ang mga gamot na binili 

mo nang walang reseta.

Gamitin sa mga bata

Ang bisa at kaligtasan ng TIMENTIN ay 

hindi pa naitatag sa mga sanggol at mga 

batang wala pang 14 taong gulang. 

Kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin 

sa mga bata.

Ang TIMENTIN ay ginagamit upang gamutin ang 

malawak na hanay ng mga impeksiyon na dulot 

ng bacteria. Ang mga impeksyong ito ay 

maaaring makaapekto sa dugo, dibdib, buto at 

kasukasuan, balat at genitourinary tract.

• umiinom ka ng oral contraceptive pill. 

Tulad ng iba pang mga antibiotic, 

maaaring kailanganin mong gumawa ng 

mga karagdagang pag-iingat sa 

contraceptive.

• mayroon kang kasaysayan ng sakit 

sa puso.Gumagana ang TIMENTIN sa pamamagitan ng pagpatay sa 

bacteria na nagdudulot ng mga impeksyong ito. • ikaw ay nasa restricted sodium 
intake.Maaaring inireseta ng iyong doktor ang 

TIMENTIN para sa ibang dahilan.
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Ano ang gagawin ko kung 
bibigyan ako ng sobra?
(Sobrang dosis)

Ano ang mga side 
effects?

Paano ako mag-iimbak
TIMENTIN?

Magtanong sa iyong doktor sa lalong madaling 

panahon kung sa tingin mo ay ikaw

nakakaranas ng anumang side effect o 

allergic reactions dahil sa pag-inom ng 

TIMENTIN, kahit na ang problema ay

hindi nakalista sa ibaba.

Itago ang gamot na ito kung saan hindi ito 

maabot ng mga bata, tulad ng sa naka-lock 

na aparador.

Tumawag kaagad sa iyong pinakamalapit

emergency department ng ospital o 
Poisons Information Center (telepono 
131126) para sa payo, kung
sa tingin mo ikaw o sinuman ay 
maaaring nabigyan ng labis
TIMENTIN, kahit na walang mga palatandaan 

ng kakulangan sa ginhawa o pagkalason. 

Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal 

na atensyon.

Dapat na nakaimbak ang mga vial ng TIMENTIN sa o 

mas mababa sa 25°C.

Tulad ng ibang mga gamot, ang TIMENTIN ay 

maaaring magdulot ng ilang side-effects. Kung 

mangyari ang mga ito, malamang na sila ay menor de 

edad at pansamantala. Gayunpaman, ang ilan ay 

maaaring malubha at nangangailangan ng medikal na 

atensyon.

Paglalarawan ng produkto

Ano ang hitsura ng TIMENTIN
Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, 

makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko.
Ang TIMENTIN ay mukhang pinong puti 

hanggang maputlang dilaw na pulbos. Ang 

pulbos ay muling binubuo ng sterile na tubig 

bago ang iniksyon.

Ang mga naiulat na side-effects ay kinabibilangan ng:

• pangangati, pamumula, masakit na mga kasukasuan, 

pananakit at pananakit ng kalamnan, lagnat, 

panginginig,Habang binibigyan 
ka ng TIMENTIN • sakit ng ulo, pagkahilo, mga naiisip na 

sensasyon,

Mga sangkap

Ang TIMENTIN ay naglalaman ng mga 

aktibong sangkap na ticarcillin sodium at 

potassium clavulanate.
Mga bagay na dapat mong gawin

• pagkagambala sa lasa o amoy, 

namamagang bibig, utot, 

pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, 

pananakit ng tiyan,

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay 

allergic sa penicillin o iba pang antibiotics. Supplier
Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mga 

problema sa bato o atay.

• sakit o pamamaga sa lugar ng 
iniksyon,

Ang iyong TIMENTIN ay ibinibigay ng:

Sabihin sa iyong doktor na binibigyan ka ng 

TIMENTIN bago uminom ng anumang iba 

pang iniresetang gamot o

pagsasagawa ng anumang pagsusuri sa ihi o dugo. Ang 

ilang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan 

ng paggana ng ibang mga gamot.

• abnormal na resulta ng dugo;

• dugo sa iyong ihi.

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
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Sabihin AGAD sa iyong doktor kung napansin 

mo ang alinman sa mga sumusunod:

• pagkipot ng mga daanan ng hangin, 

paghinga, pamamaga ng labi/bibig, 

hirap sa paghinga, hayfever, bukol na 

pantal (pantal) o nahimatay. Ito ay 

maaaring mga sintomas ng isang 

reaksiyong alerdyi,

Kung saan pupunta para sa 

karagdagang impormasyonMaaaring makaapekto ang Probenecid (ginagamit 

upang gamutin ang gout) kung paano gumagana ang 

TIMENTIN, o gawing mas malamang na magkaroon ka 

ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor o 

parmasyutiko kung iniinom mo ang gamot na ito.

Ang mga kumpanya ng parmasyutiko ay wala 

sa posisyon na magbigay sa mga tao ng 

indibidwal na diagnosis o medikal na payo. Ang 

iyong doktor o parmasyutiko ay ang 

pinakamahusay na tao na magbibigay sa iyo ng 

payo sa paggamot sa iyong kondisyon.

• matinding pantal sa balat,

• convulsive seizure, o
• hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

Mga bagay na hindi mo dapat gawin

Ang leaflet na ito ay binago noong Oktubre 

2013.
Huwag ibigay ang gamot na ito sa sinuman, 

kahit na ang kanilang mga sintomas ay parang 

katulad ng sa iyo.

• matagal na pagtatae o pamamaga 
ng malaking bituka.

Ang impormasyong ibinigay ay nalalapat 

lamang sa: TIMENTIN
Hindi ito kumpletong listahan ng lahat ng 

posibleng side-effects. Ang iba ay maaaring 

mangyari sa ilang mga tao at maaaring may 

ilang mga side-effects na hindi pa nalalaman.

Mga bagay na dapat ingatan Ang TIMENTIN® ay isang 

nakarehistro trademark ng Aspen 

Global Incorporated.
Mag-ingat sa pagmamaneho o pagpapatakbo 

ng makinarya hanggang sa malaman mo kung 

paano ka naaapektuhan ng TIMENTIN.
Huwag maalarma sa listahang ito ng mga 

posibleng side-effects. Maaaring hindi mo 

maranasan ang alinman sa mga ito.

TIMENTIN: AUST R 11165

TIMENTIN®
Na-publish ng MIMS/myDr Hunyo 2017 2


