


Milqamma 100 tabletlərini 6 aydan artıq qəbul etdikdə neyropatiya törədə bilər.  

Müəyyən şəkərlərə qarşı dözümsüzlüyü olan xəstələr (fruktozaya irsi dözümsüzlük, qlükoza-qalaktoza 

malabsorbsiyası və ya saxaraza-izomaltaza çatışmazlığı) Milqamma 100 qəbul etməməlidirlər.  

Əvvəllər hər hansı allergik reaksiyalarınız olmuşsa, bu barədə həkiminizi məlumatlandırın.  

Milqamma 100 tabletlərinin bəzi inqrediyentləri haqqında vacib məlumat 

Milqamma 100 tabletlərinin tərkibində şəkər (saxaroza) vardır.  

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

B6 vitamininin terapevtik dozası L-dopa-nın təsirini zəiflədə bilər. Piridoksinin antaqonistlərini 

(hidralazin, izoniazid, D-pensillamin, sikloserin), alkoqol və ya estrogen tərkibli oral kontraseptivləri 

uzun müddət qəbul edirsinizsə, bu, B6 vitamininin çatışmazlığına gətirib çıxara bilər. Tiamin 5-

flüorurasilin (kimyaterapevtik dərman vasitəsi) təsirindən inaktivləşir.  

Digər dərmanlar qəbul edirsinizsə və ya yaxın vaxtlarda qəbul etmisinizsə, bu barədə həkiminizə məlumat 

verin. Bura reseptsiz buraxılan dərmanlar da daxildir. 

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Hamiləlik 

Hamiləlik dövründə B1 vitamini üçün məsləhət görülən gündəlik tələbat 1,4-1,6 mq, B6 vitamini üçün isə 

3 mq-dır. Məsləhət görülən gündəlik dozadan artıq qəbulun təhlükəsiz olmadığı qeyd edilir. Buna görə 

də Milqamma 100 tabletlərindən hamiləlik vaxtı istifadə edilməməlidir.  

Laktasiya dövrü 

B1 və B6 vitamini ana südünə keçir. B6 vitamininin yüksək dozaları süd ifrazını ləngidə bilər. Buna görə 

də Milqamma 100 tabletlərindən laktasiya dövründə istifadə edilməməlidir.  

 

 Nəqliyyat vasitələrini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

 Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə və mexanizmlərlə işləmə qabiliyyətinə təsir göstərmir.  

 

İstifadə qaydası və dozası 

Milqamma 100 tabletlərini həmişə həkiminiz təyin etdiyi qaydada qəbul edin. Əgər əmin deyilsinizsə. 

Həkiminizlə məsləhətləşin. Böyüklər üçün adi doza gündə 1 ədəd Milqamma 100  tabletidir. Ağır 

hallarda doza həkimlə məsləhətləşdikdən sonra gündə 3 dəfə 1 tabletə qədər artırıla bilər.  

4 həftədən sonra B6 və B1 vitaminlərinin artırılmış dozasının (gündə 3 dəfə 1 tablet) daha nə qədər 

müddətə lazım olacağına həkim qərar verəcəkdir. Müvafiq hallarda B6 vitamini ilə əlaqədar olan 

neyropatiya riskini azaltmaq məqsədilə doza 1 ədəd Milqamma 100 tabletinə qədər azaldılmalıdır.  

Örtüklü tabletlər çoxlu miqdarda maye ilə qəbul edilməlidir. Tabletlər günün istənilən vaxtında qəbul 

edilə bilər.  

Uşaqlarda istifadəsi 

Uşaqlarda Milqamma 100 tabletlərindən istifadə edilməməlidir, çünki onlarda preparatın effektivliyi və 

təhlükəsizliyi müəyyən edilməmişdir.  

MİLQAMMA 100 tabletlərinin qida və ya mayelərlə qəbulu 

Hər hansı xüsusi ehtiyat tədbiri tələb olunmur.  

Əgər  MİLQAMMA 100 tabletini qəbul etməyi unutmusunuzsa 

Əgər  bir dozanı qəbul etməyi unutmusunuzsa, unudulmuş dozanı əvəz etmək məqsədilə MİLQAMMA 

100 tabletlərinin ikiqat dozasını qəbul etməyin. Milqamma 100 tabletlərini eyni dozada qəbul etməkdə 

davam edin və gələcəkdə tabletləri vaxtında qəbul etməyə çalışın.  

Əgər Milqamma 100 tabletlərinin qəbulunu dayandırırsınızsa 

Əgər müalicəni dayandırsanız, onun effektiv təsirini risk qarşısında qoymuş olursunuz. Bu preparatın 

istifadəsinə dair hər hansı suallarınız meydana çıxarsa, bu barədə müalicə həkiminizə müraciət edin.  

 

Əlavə təsirləri 

 Bütün preparatlar kimi, MİLQAMMA 100 tabletlərinin də əlavə təsirləri meydana çıxa bilər.  

 Əlavə təsirləri qiymətləndirmək üçün aşağıdakı rastgəlimə tezliyindən istifadə olunur:  

 

 

Çox tez-tez:   hər müalicə alan 10 nəfərdən 1-də  



Tez-tez: hər müalicə alan 10 nəfərdən 1-dən azında, lakin 100 nəfərin 1-dən 

çoxunda   

Az-az :              hər müalicə alan 100 nəfərdən 1-dən azında, lakin 1000 nəfərin 1-dən 

çoxunda   

Nadir hllarda:  hər müalicə alan 1000 nəfərdən 1-dən azında, lakin 10000 nəfərin 1-

dən çoxunda 

Çox nadir halarda: tək-tək hallar da nəzərə alınmaqla hər müalicə alan 10000 

nəfərdən 1-dən azında 

 

İmmun sistem pozğunluqları 

Çox nadir hallarda: aşağıdakı hiperhəssaslıq reaksiyaları baş verə bilər: 

- dəri reaksiyaları 

- övrə 

- ekzantema 

- şok vəziyyəti 

Sinir sistemində baş verən pozğunluqlar:  

Rastgəlmə tezliyi məlum deyildir: 6 aydan artıq müddətdə istifadə zamanı periferik sensor neyropatiya 

törədə bilər. 

Mədə-bağırsaq pozğunluqları  

Çox nadir hallarda: klinik tədqiqatlarda tək-tək hallarda ürəkbulanma kimi qastrointestinal pozğunluqlar 

və digər qastrointestinal şikayətlər qeyd edilmişdir. Lakin onların rastgəlmə tezliyi plasebo 

qrupundakından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməmişdir.  

Əlavə təsirlərdən hər hansı biri ciddiləşərsə və ya bu içlik vərəqdə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir 

meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə məlumat verin.  

 

Doza həddinin aşılması 

B6 vitamininin yüksək dozalarının (gündə 1 q-dan artıq) qısamüddətli qəbulu neyrotoksik təsir törədə 

bilər. Gözlənilməz simptomlar meydana çıxan hallarda həkiminizlə məsləhətləşin.  

 

Buraxılış forması 

30, 60 və ya 100 örtüklü tablet blisterdə  içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.   

 

Saxlanma şəraiti 

25°C-dən aşağı temperaturda, orijinal qutuda  və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.  

 

Yararlılıq müddəti 

Yararlılıq müddəti qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilmişdir. 

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra  istfadə etmək olmaz.  

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Resept əsasında buraxılır. 

 

İstehsalçı 

Mauermann Arzneimittel KG. 

Heinrich-Knote-Str. 2,82343 Pöcking,Almaniya. 

 

Draqenofarm Apotheker Püschl GmbH 

Göllstr. 1,84529 Tittmoning,Almaniya 

 

İstehsalçı/Satış şəhadətnaməsinin sahibi  

Vörvaq  Farma QmbX və Ko. KQ 

Kalverştrasse 7,71034 Böblingen, Almaniya. 

    


