Oksamen
Oksamen-L 20 mg enjektabl liyofilize toz içeren flakon, 1 flakon + 1 eritici ampul
Oksamen 20 mg film tablet, 10 film tablet
BİLEŞİMİ: 20 mg tenoksikam içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilidir.
ENDİKASYONLARI: Romatoid artrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit ile tendinit, bursit,
omuz artriti (omuz-el sendromu), kalça periartriti, burkulma ve incinmeler gibi eklem dışı hastalıklar;
epikondilit, siyatik, lumbago, akut gut ve travmatik olgular gibi iskelet ve kas sisteminin ağrılı
enflamatuar ve dejeneratif hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI: Tenoksikama karşı aşırı duyarlı hastalar ile mide, duodenum ülseri,
gastrointestinal kanama ve kronik gastrit öyküsü veren olgularda ve ileri böbrek ve karaciğer
yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER: Tüm NSAİ ilaçlar için gerekli uyarı ve önlemler tenoksikam için de geçerlidir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Tenoksikam ile yapılan bir yıl gibi uzun süreli klinik çalışmalarda
önerilen günlük dozu alan hastaların ilacı iyi tolere ettiği saptanmıştır.GİS,MSS,deri ve yumuşak
doku,üriner sistem hemopoetik sistem ile ilgili hafif yam etkiler gözlenmektedir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Tenoksikam terapötik dozlarda antiasitler, simetidin, oral antidiyabetikler ve
oral antikoagülanlar ile farmakokinetik bir etkileşme yapmaz; ancak kumarin gibi antikoagülan
ilaçların etkisini artırabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Tenoksikam için önerilen günlük doz 20 mg tek dozdur. Uzun süreli
tedavilerde idame dozu olarak günde 10 mg verilebilir. Akut gut artritinde ilk 2 gün, günde 40 mg
ve izleyen 5 gün, günde 20 mg lık uygulama önerilmektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında) ve
ambalajında saklanmalıdır.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: OKSAMEN-L enjektabl 20 mg 1 flakon + 1 eritici ampullük (2 ml)
ambalajlarda, OKSAMEN Film Tablet 20 mg, 10 tabletlik blister ambalajlarda.
Reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.
RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.
Pak İş Merkezi No: 5/134349 Gayrettepe/İstanbul.
ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Mustafa Nevzat Ilaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad.
No:13 Yenibosna-Istanbul.

