


   

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

Əgər hazırda hər hansı digər dərman preparatı qəbul edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda qəbul 

etmisinizsə və ya qəbul edə bilərsinizsə, bu barədə həkiiminizə və ya əczaçıya məlumat verin. 

Tiamin 5-flüorurasil (xərçəngin müalicəsi üçün istifadə edilən aktiv maddə) tərəfindən inaktivləşir, 

belə ki, 5-flüorurasil rəqabət zəminində  tiaminin tiamin fosfata fosforilləşməsini inhibə edir.  

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Əgər Siz hamiləsinizsə və ya südəmər uşağınız varsa, hamilə olduğunuzu fikirləşirsinizsə və ya 

uşağınız olmasını planlaşdırırsınızsa, bu dərmanı qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə 

məsləhətləşin.  

Əgər Siz hamiləsinizsə, bu preparatı, tərkibində olan təsiredici maddənin miqdarına görə, yalnız B1 

vitamininin təsdiq edilmiş çatışmazlığının müalicəsi üçün istifadə etmək lazımdır. Bu səbəbdən Siz 

milqamma® protekt 300-ü yalnız həkiminiz mütləq zəruri hesab etdiyi hallarda istifadə edə 

bilərsiniz.  Hamiləlik zamanı B1 vitamininin tövsiyə olunan gündəlik dozası 2-ci trimestrdə 1,2 mq 

və 3-cü tri-mestrdə 1,3 mq təşkil edir. Gündəlik tövsiyə edildiyindən artıq dozanın qəbul edilməsinin 

təhlükəsizliyi hələ nümayiş etdirilməmişdir.  

Əgər Sizin südəmər uşağınız varsa, bu preparatı, tərkibində olan təsiredici maddənin miqdarına görə, 

yalnız B1 vitamininin təsdiq edilmiş çatışmazlığının müalicəsi üçün istifadə etmək lazımdır. Bu sə-

bəbdən Siz milqamma® protekt 300-ü yalnız həkiminiz mütləq zəruri hesab etdiyi hallarda istifadə 

edə bilərsiniz.  Laktasiya dövründə B1 vitamininin tövsiyə olunan gündəlik miqdarı 1,3 mq təşkil 

edir. Gündəlik tövsiyə edildiyindən artıq dozanın qəbul edilməsinin təhlükəsizliyi hələ təsdiq 

edilməmişdir. Vitamin B1 ana südünə nüfuz edir.   

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Heç bir xüsusi ehtiyatlılıq tələb olunmur.  

 

İstifadə qaydası və dozası 

Həmişə milqamma® protekt 300-ü bu içlik vərəqədə təsvir edilən təlimatlara və ya həkiminizin və 

ya əczaçının dediklərinə dəqiq əməl etməklə qəbul edin. Əgər nəyəsə əmin deyilsinizsə, lütfən, 

həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.   

Əgər həkiminiz milqamma® protekt 300-ü fərqli təyin etməmişdirsə, o zaman aşağıdakı təlimatlara 

əməl edin. Lütfən, bu dərman preparatının qəbuluna dair təlimatlara əməl edin, əks halda 

milqamma® protekt 300 arzuolunan effekti verməyəcək! 

Tövsiyə olunan doza gündə 1 örtüklü tabletdir.  

Örtüklü tabletlər bütöv halda müəyyən qədər maye ilə içilərək qəbul edilməlidir. Neyropatiyanın 

müalicəsi zamanı milqamma® protekt300-ü əvvəlcə 3 həftədən az olmayan müddət ərzində qəbul 

etmək lazımdır. Sonrakı müalicə müalicənin uğurundan asılıdır. 

Böyüklər 

Həkim resepti olmadığı hallarda, klinik B1 vitamini çatışmazlığının müalicəsi zamanı böyüklər üçün 

nəzərdə tutulmuş standart doza gündə bir dəfə 1 tabletdir. 

Pəhriz vasitəsilə bərpa etmək mümkün olmadıqda, klinik B1 vitamini çatışmazlığının baş verdiyi 

halların profilaktikası zamanı böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş standart doza gündə bir dəfə 1 tabvlet 

təşkil edir. 

Uşaqlar və yeniyetmələr 

Uşaqlar və 18 yaşa qədər yeniyetmələr üçün preparatın təhlükəsizliyi və effektivliyi müəyyən 

edilməmişdir. 

Yaşlı pasiyentlər 

Yaşlılar üçün normal doza rejimi tövsiyə olunur. 

 Böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlər 

Bu cür xəstələr Milqamma Protekt tabletlərini  normal dozada qəbul edə bilərlər. 

Qaraciyər çatışmazlığı olan pasiyentlər  

Qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə preparatın təhlükəsizliyi və effektivliyi müəyyən 

edilməmişdir. 

 

 



   

 

İstifadə müddəti 

Milqamma® protekt 300-ün qəbul müddəti müalicənin nə dərəcədə uğurlu olmasından asılıdır.   

4-həftəlik müalicədən sonra müalicəyə cavab olmazsa və ya qeyri-kafi olarsa,  simptomların 

müalicəsi yenidən nəzərdən keçirilməlidir.  

Əgər Sizdə milqamma® protekt 300-ün təsirinin həddindən artıq güclü və ya həddindən artıq zəif 

olduğu barədə təəssürat yaranmışdırsa, lütfən, həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin. 

Əgər  milqamma® protekt 300-ün qəbulunu unutmusunuzsa 

Əgər əvvəlki dozanın qəbulunu unutmusunuzsa, ikiqat doza qəbul etməyin. Gələcəkdə dərmanı 

müntəzəm olaraq qəbul etməyə cəhd edin.  

Əgər milqamma® protekt 300-ün qəbulunu dayandırırsınızsa 

Əgər Siz, dərmanın qəbulunu dayandırsanız, müalicənin uğurunu risk altında qoymuş olarsınız. Əgər 

Sizdə arzuolunmaz əlavə təsirlər meydana çıxarsa, lütfən, sonrakı müalicəni həkiminizlə müzakirə 

edin.  

Əgər Sizdə bu dərmanın istifadəsinə dair əlavə suallar yaranarsa, həkiminizə və ya əczaçıya 

müraciət edin.  

 

Əlavə təsirləri 

Bütün dərmanlar kimi bu dərman preparatı da hamıda olmasa da, əlavə təsirlər törədə bilər. Əlavə 

təsirlərin başvermə tezliyi aşağıdakı kimi təsnif edilir:  

 

Çox tez-tez:   10 pasiyentdən 1-dən çoxunda baş verir 

Tez-tez:  100 pasiyentdən 1-10-da baş verir 

Bəzən:  1000 pasiyentdən 1-10-da baş verir 

Nadir:  10000 pasiyentdən 1-10-da baş verir 

Çox nadir:   10000 pasiyentdən 1-dən azında baş verir 

Məlum deyil:   Mövcud məlumatlara əsasən başvermə tezliyini müəyyən etmək 

mümkün deyil  

 

İzləməli olduğunuz mühüm əlavə təsirlər və ya əlamətlər və onların meydana çıxması zamanı 

görməli olduğunuz tədbirlər  

Əgər Siz, aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı birindən əziyyət çəkirsinizsə, milqamma® protekt 

300-ün qəbulunu dayandırın və mümkün qədər tez həkiminizlə məsləhətləşin.  

Tək-tək hallarda yüksək həssaslıq reaksiyaları (övrə, dəri səpgisi) baş verə bilər. 

Klinik tədqiqatlarda mədə-bağırsaq traktının ürəkbulanma və digər bu kimi pozğunluqlarının ayrı-

ayrı halları təsvir edilmişdir. Bunların B1 vitamininin istifadəsi ilə səbəb-nəticə əlaqəsi və dozadan 

mümkün asılılığı kifayət qədər öyrənilməmişdir. 

Əlavə təsirlər haqqında məlumatın verilməsi 

Əgər Sizdə hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, həkiminizlə, əczaçı ilə və ya səhiyyə mütəxəssisi 

ilə məsləhətləşin. Bura bu içlik vərəqədə sadalanmayan istənilən mümkün əlavə təsir də daxildir. Siz 

əlavə təsirlər barədə, həmçinin birbaşa aşağıdakı ünvana məlumat verə bilərsiniz: Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal Institute for Drugs and Medical Devices)  

Abt. Pharmakovigilanz (Pharmacovigilance Dept.)  

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3 53175 Bonn, Germany  

Website: http://www.bfarm.de.  

Əlavə təsirlərə dair məlumat verməklə, Siz bu dərmanın təhlükəsizliyinə dair daha çox məlumatın 

toplanmasına kömək etmiş olursunuz.  

 

Doza həddinin aşılması 

Hər hansı tibbi tədbirin görülməsi tələb olunmur. 

 

Buraxılış forması 

30, 60, 90 və ya 100 tablet içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.  

Stasionarlar üçün qablaşdırma: 500, 1000, 5000 örtüklü tablet. 

Bazarda qablaşdırmanın bütün ölçüləri olmaya bilər.  



   

 

Saxlanma şəraiti 

Orijinal qablaşdırmada və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 

Hər hansı dərman preparatını çirkab sularına atmayın. Bu tədbirlər ətraf mühitin qorunmasına 

xidmət edir.  

 

Yararlılıq müddəti 

Yararlılıq müddəti karton qutunun üzərində "Exp.:"-dən sonra qeyd edilmişdir. 

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

Yararlılıq müddətinin bitmə tarixi qeyd edilən ayın son gününə şamil edilir.  

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Reseptsiz buraxılır. 

 

Marketinq icazəsinin sahibi və istehsalçı  

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.  

Calwer Str. 7.  

71034 Böblingen.  

Tel.: +49 (0)7031/ 6204-0.  

Faks: +49 (0)7031/ 6204-31.  

Email: info@woerwagpharma.com  

 

Əlavə istehsalçı 

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH.  

Göllstr. 1.  

84529 Tittmoning.  

 

 

 

 

Əlavə məlumat 

İnsanlar imkan daxilində B1 vitaminini hər gün kifayət miqdarda qəbul etməlidir. Bu, həyat üçün 

mühüm inşaat blokudur, belə ki, orqanizmin bir çox funksiyası bu mikroelement olmadan saxlanıla 

bilməz. B1 vitamini orqanizmdə gedən metabolism proseslərində mühüm rol oynayır və qidanın 

enerjiyə çevrildiyi bir çox biokimyəvi proseslərdə iştirak edir.  

B1 vitamini az miqdarda bütün bitki və heyvan mənşəli məhsullarda vardır. B1 vitamini, xüsusilə 

yüksək miqdarda düyü və qarğıdalı kimi dənli bitkilərin qabığında aşkar edilmişdir.  

 


