


 

 

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri 

Tiokt turşusu ilə mualicə zamanı müəyyən leykosit antigen genotipinə aid (əsasən Yaponiya,Koreya və 

bəzən Qafqazda rast gəlinən) xəstələrdə insulin autoimmun sindromunun inkişafına (qanda qlükozanı 

tənzimləyən hormonun pozğunluğu nəticəsində şəkərin qanda səviyyəsinin azalmasına) daha çox 

meyillidirlər  

TİOQAMMA 600 tabletlərinin bəzi komponentləri haqqında vacib məlumat 

Preparatın tərkibində laktoza vardır. Əgər həkiminiz Sizdə bəzi şəkərlərə qarşı dözümsüzlük olduğunu 

söyləmişsə, onda bu preparatı qəbul etməyin və ondan istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə 

məsləhətləşin.  

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

Reseptsiz buraxılan dərman vasitələri də daxil olmaqla hər hansı digər dərman vasitəsi  qəbul edirsinizsə 

və ya yaxın zamanlarda qəbul etmisinizsə, bu barədə həkiminizə məlumat verin.  

Bu, xüsusilə aşağıdakı preparatları qəbul edərkən vacibdir:  

- sisplatin (xərçəng əleyhinə  kimyaterapevtik preparat). 

- Metal tərkibli preparatlar (məsələn, dəmir, maqnezium preparatları, tərkibində kalsium olduğuna 

görə süd məhsulları). Bunlar TİOQAMMA 600 tabletləri ilə eyni vaxtda qəbul edilməməlidir.  Əgər 

TİOQAMMA 600 tabletlərinin gundəlik dozasını səhər qəbul etmisinizsə, onda dəmir və ya 

maqnezium preparatları nahar və şam yeməyi zamanı qəbul edilə bilər.  

- Şəkərli diabet əleyhinə vasitələr (insulin və ya şəkərli diabetin müalicəsi məqsədilə oral qəbul 

edilən digər preparatlar), belə ki, bu preparatların hipoqlikemik effekti güclənə bilər.  Xüsusən 

TİOQAMMA 600 tabletləri ilə müalicənin erkən vaxtlarında qanda şəkərin səviyyəsinə yaxından 

nəzarət olunmalıdır. Qanda şəkərin səviyyəsinin normadan artıq düşməsinin qarşısını almaq üçün 

fərdi hallarda insulinin və ya şəkərli diabetin müalicəsi məqsədilə oral qəbul edilən preparatların 

dozasının həkimin məsləhəti ilə azaldılması lazım gələ bilər.  

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Hamiləlik və laktasiya dövründə həkiminizlə məsləhətləşmədən bu preparatı qəbul etməyin.  

Hər hansı preparatı qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.  

 

Uşaqlarda və yeniyetmələrdə  istifadəsi 

TİOQAMMA 600 tabletlərini uşaqlara və yeniyetmələrə təyin etmək məsləhət görülmür, çünki bu yaş 

qrupuna aid klinik təcrübələr yoxdur.  

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə hər hansı təsiri 

müşahidə edilməmişdir.  

 

İstifadə qaydası və dozası 

Adi gündəlik doza 1 örtüklü TİOQAMMA
®

 600  tabletidir (600 mq alfa-lipoy turşusuna ekviva-

lentdir). İlk qida qəbulundan təxminən 30 dəq əvvəl qəbul edilir. Əgər preparatı qida ilə eyni vaxtda 

qəbul etsəniz, alfa-lipoy turşusunun qana keçməsi pozulur və preparat lazımi effekti göstərə bilmir.  

TİOQAMMA 600 örtüklü tabletləri bütöv halda və çoxlu miqdarda su ilə acqarına qəbul edilməlidir. 

Tabletləri çeynəmək olmaz. 

Müalicə müddəti 

Diabetik neyropatiya xroniki pozğunluq olduğundan TİOQAMMA 600 örtüklü tabletləri ilə müalicə 

uzun müddət davam edə bilər. Tabletlərin nə qədər müddətə qəbul edilməsi barədə  qərarı  həkiminiz 

verəcəkdir.  

TİOQAMMA 600  tabletlərinin qida və ya mayelərlə qəbulu 

Tabletləri günün ilk qida qəbulu zamanı yeməkdən təxminən 30 dəq əvvəl qəbul edin. TİOQAMMA 600  

örtüklü tabletləri bütöv halda və çoxlu miqdarda su ilə acqarına qəbul edilməlidir (“İstifadə qaydası və 

dozası” bölməsinə bax).  



 

TİOQAMMA 600  tabletləri ilə müalicə alarkən alkoqol qəbul etməyin. Alkoqol sinirlərin zədələnməsini 

törədən xəstəliklərin inkişafı və ya proqressivləşməsi riskini artırır və buna görə də  TİOQAMMA 600  

tabletləri ilə müalicəni poza bilər. Bu, həmçinin müalicələr arası intervala da aiddir.  

Əgər  TİOQAMMA 600 örtüklü tabletlərini qəbul etməyi unutmusunuzsa 

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

600 örtüklü tabletlərinin ikiqat dozasını qəbul etməyin.  

Preparatın istifadəsinə aid hər hansı suallar meydana çıxarsa, həkiminizə müraciət edin.  

 

Əlavə təsirləri 

Bütün preparatlar kimi, TİOQAMMA 600 örtüklü 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 rast gələ bilər 

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

çoxunda   

Bəzən :              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 

 

Əgər aşağıda qeyd edilən əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, TİOQAMMA 600 örtüklü 

tabletlərinin qəbulunu dayandırmaq və həkiminizlə məsləhətləşmək xahiş olunur. Bu, çox nadir hallarda 

olur, lakin tibbi nəzarət tələb edə bilər.  

• Sinir sisteminin pozğunluqları: dad hissində dəyişikliklər. 

• Mədə-bağırsaq pozğunluqları: ürəkbulanma, qusma, qarında ağrılar və ishal. 

• Dəri və dərialtı toxumada baş verən pozğunluqlar: dəri səpgiləri, övrə və qaşınma kimi allergik 

reaksiyalar. Bu simptomlar meydana çıxan hallarda dərhal həkiminizlə əlaqə saxlayın.  

• Ümumi pozğunluqlar: qanda şəkərin səviyyəsinin enməsi.  Simptomlara tər ifrazının güclənməsi, 

baş ağrıları və görmə pozğunluğu aid ola bilər.  

• İnsulin autoimmun sindromu (insulin sindromu autoanticisimlərin xaric olunması ilə xarakterizə 

olunan hipoqlikemiyadır)  

 

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 

Əgər Siz TİOQAMMA 600 örtüklü tabletlərini təyin olunandan artıq miqdarda qəbul etmisinizsə 

həkiminizlə və ya xəstəxana ilə təcili əlaqə saxlayın. Doza həddinin aşılması simptomlarına özünü pis 

hiss etmə, qusma və baş ağrıları aiddir.  

Tək-tək hallarda 10 q-dan artıq alfa-lipoy turşusunun qəbul edilməsi (xüsusən alkoqol qəbulu ilə 

birlikdə) hallarına rəst gəlinmiş və bu zaman ciddi, bəzən isə həyat üçün təhlükəli toksiki simptomlar 

(qıcolma, turşu-qələvi balansında pozğunluq və ya qanın laxtalanma sistemində ciddi pozğunluqlar 

şəklində) qeyd edilmişdir. 

 

 

Buraxılış forması 

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

Xəstəxana üçün nəzərdə tutulan qablaşdırmada 500, 1000, 5000 və 10 000 örtüklü tablet vardır.  

 

Saxlanma şəraiti 

25°C-dən aşağı temperaturda, qaranlıqda 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 

Draqenofarm Apoteker Püşl QmbX. 

Göllstr. 1,84529 Tittmoninq,Almaniya. 

 

Swiss Caps QmbX. 

Grassinger Str.9,83043 Bad Aibling,Almaniya. 

 

Qeydiyyat şəhadətnaməsinin sahibi/İstehsalçı 

Vörvaq Farma QmbX və Ko.KQ. 

Kalverştrasse 7,71034 Böblinqen,Almaniya. 

 

 


