TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri
___________E.M. Ağayev
«_21_»_Aprel_____2015-cu il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat ( xəstələr üçün)
MAALOKS daxilə qəbul üçün suspenziya
MAALOX
Tərkibi
Təsiredici maddələr: 1 paketdə (15 ml) 600 mq maqnezium-hidroksid, 525 mq alüminiumhidroksid vardır.
Köməkçi maddələr: qatı xlorid turşusu, limon turşusu monohidrat, nanə efir yağı, mannitol,
metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, natrium saxarinat,
sorbitol 70% (kristallaşmayan), 30%-li hidrogen-peroksid, təmizlənmiş su.
Təsviri
Ağ, nanə ətirli südəoxşar, maye.
Farmakoterapevtik qrupu
Antasid dərman vasitəsi.
ATC kodu: AO2AX
Farmakoloji xüsusiyyətləri
Maaloks maqnezium və alüminium hidroksidlərin yaxşı balanslaşdırılmış kombinasiyası olub,
yüksək neytrallaşdırıcı qabiliyyətə və qoruyucu təsirə malikdir.
Maaloks qəbizlik əmələ gətirmir. Mədə şirəsinin turşuluğu yüksək olduqda adsorbsiyaedici,
bürüyücü və antasid dərman vasitəsi kimi istifadə olunur. Maaloks həzm traktının yuxarı
hissələrində ağrını bir neçə saat ərzində yüngülləşdirir.
İstifadəsinə göstərişlər
Kəskin və xroniki qastrit, kəskin qastroduodenit, kəskin fazada normal ya yüksək şirə ifrazı ilə
müşayiət olunan xroniki qastroduodenit, diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı, reflüks –
ezofaqit, mədə və 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, pəhrizin pozulmaları zamanı, dərman,
alkoqol, qəhvə və nikotinin qəbulundan sonra qıcqırma.
Əks göstərişlər
Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, xroniki böyrək çatışmazlığı, hamiləlik,
Altsheymer xəstəliyi, hipofosfatemiya.
Ehtiyatla: 12 yaşa qədər uşaqlar, həmçinin laktasiya dövrü.

Xüsusi göstərişlər
Xəstənin böyrək funksiyası ciddi nəzarət altında olmalıdır, əlavə təsirlər meydana çıxdıqda
preparatın qəbulu dərhal dayandırılmalıdır.
Bu kateqoriyaya aid xəstələrə preparatın yüksək dozaları əks göstərişdir.
Bu içlik vərəqədə qeyd olunmuş və olunmayan əlavə təsirlər meydana çıxarsa, bu barədə həkimə
məlumat vermək lazımdır.
Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri
Digər dərman vasitələri ilə birgə istifadə zamanı Maaloks onların absorbsiyasını aşağı sala bilər.
Buna görə, ehtiyat tədbiri kimi digər dərman vasitələrini Maaloks preparatının istifadəsindən 2
saat əvvəl və ya 2 saatdan sonra qəbul etmək məsləhət görülür.
Maaloks preparatı ilə eyni vaxtda digər dərman vasitələri qəbul edilərsə bu barədə həkimə
məlumat vermək lazımdır.
İstifadə qaydası və dozası
Maaloks adətən yeməkdən 1 -1,5 saat sonra və ya ağrıların əmələ gəlməsi zamanı istifadə olunur.
Suspenziya şəklində olan Maaloks 15 ml (1 paket) dozada qəbul olunur. İstifadəsindən öncə
suspenziyanı qarışdırmaq məqsədilə paketi barmaqların arasında yaxşı-yaxşı (ehtiyatla) əzmək
lazımdır. Paketin möhtəviyyatı (suspenziya) qaşığa boşaldılaraq daxilə qəbul edilir və ya birbaşa
ağıza boşaldılır.
Uşaqlara doza həkim tərəfindən təyin edilir.
Lazım gələrsə, preparatın əlavə dozasını qəbul olunan əvvəlki dozadan 2 saat sonra qəbul etmək
olar, lakin preparatın qəbulu 6 dəfədən çox olmamalıdır.
Əlavə təsirləri
Göstərilən dozalara riayət etdikdə preparatın əlavə təsirləri zəif olur.
Bəzi hallarda ürəkbulanma, qusma, dadbilmə hissinin dəyişməsi, qəbizlik müşahidə oluna bilər.
Yüksək dozalarda uzunmüddətli istifadə zamanı hipofosfatemiya, hipokalsiemiya, hiperkalsiuriya, osteomalyasiya, osteoporoz, hipermaqneziemiya, hiperalüminemiya, ensefalopatiya, nefrokalsinoz, böyrək funksiyasının pozulması müşahidə oluna bilər. Böyrək çatışmazlığı olan
xəstələrdə yanğı hissi, arterial təzyiqin enməsi, hiporefleksiya müşahidə oluna bilər.
Buraxılış forması
15 ml suspenziya, paketlərdə.
30 paket içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.
Saxlanma şəraiti
25˚C –dən yüksək olmaya temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
Yararlılıq müddəti
3 il.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.
Aptekdən buraxılma şərti
Reseptsiz buraxılır.
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