
İstifadəsi üzrə təlimat 
 
 

KARTİL-MS SUPER FORTE    kapsullar 
CARTIL-MS SUPER FORTE 
 
 
Tərkibi 
Hər kapsulun tərkibində: 
Qlükozamin sulfat kalium     350 mq 
Xondroitin sulfat natrium     150 mq 
Metilsulfonilmetan      125 mq 
Essensial fosfolipidlər (EPL substansiya)  100 mq 
Vitamin C           2 mq 
Vitamin E         50 BV 
Doldurucular              k.q. 
Kapsullarda istifadəsinə icazə verilmiş rəngləyicilər vardır. 
 
Farmakoterapevtik qrupu 
Bioloji aktiv əlavə 
 
Farmakoloji xüsusiyyətləri 
Qığırdaq toxumasında mübadiləni tənzimləyən kombinəolunmuş xondroprotektor preparatdır. Qlükozamin 
sulfat və xondroitin sulfat birləşdirici toxumanın biosintezində iştirak edir və qığırdağın dağılma proseslərinin 
qarşısını alırlar; toxumanın regenerasiyasını stimullaşdırırlar. 
Ekzogen qlükozaminin daxil olması qığırdaq matriksinin sintezini gücləndirir və qığırdağın kimyəvi 
zədələnmələrə qarşı qeyri-spesifik müdafiəsini təmin edir. Qlükozamin sulfat duzu şəklində oynaq qığırdağı 
üçün heksozaminin sələfidir, sulfat-anion isə qlikozaminqlikanların sintezi üçün vacibdir. Qlükozaminin digər 
funksiyası zədələnmiş qığırdağın QSİƏP və QKS istifadəsi nəticəsində yaranan metabolik dağılmalardan 
müdafiəsi, həmçinin iltihab əleyhinə təsiridir. Qlükozamin sulfat superoksid radikalların yaranmasının 
qarşısını alır, struktur-modifikasiyaedici təsirə malikdir, katabolik proseslərin qarşısını alır (qığırdağın 
sitokindən asılı olan dağılması), anabolik prosesləri (proteoqlikanın sintezi) stimulə edir. Qlükozamin sulfat 
xondrositlərin apoptozunu ləngidir, azot oksidin sintezinin qarşısını alır, bununla da analgetik təsiri izah 
olunur. 
Xondroitin sulfat (köpək balığının qığırdağından alınmış) intakt formada və ya ayrı komponentlər şəklində 
sorulmasından asılı olmayaraq qığırdaq matriksinin yaranması üçün əlavə substratdır. Xondroitin sulfat və 
onun törəmələri hialurononun yaranmasını, proteoqlikanların və II tip kollagenin sintezini stimulə edir, 
həmçinin hialurononu ferment parçalanmasından (hialuronidazanın aktivliyinin qarşısını almaq yolu ilə) və 
sərbəst radikalların zədələyici təsirindən qoruyurlar. Xondroitin sulfat sinovial mayenin qatılığını dəstəkləyir, 
qığırdağın reparasiya mexanizmlərini stimulə edir və qığırdağı parçalayan fermentlərin (elastaza, 
hialuronidaza) aktivliyini aşağı salır. Qatı hidratlaşmış polianion olmaqla, o birləşdirici toxumanın sıxılmasının 
qarşısını alır və oynaq səthlərinin yağlanmasında özünəməxsus rol oynayır. 
Metilsulfonilmetan orqanizmdə kükürdün bioaktiv formasıdır. Metionin  və sistein amin turşularının sintezini 
təmin edir, bunlar da öz növbəsində birləşdirici toxumanı formalaşdıran zülalları sintez edirlər. İltihab 
əleyhinə və ağrıkəsici təsirləri vardır. 
Preparatın tərkibinə daxil olan essensial fosfolipidlər bütün hüceyrə membranlarının struktur vahidi olub, 
sümük və qığırdaq hüceyrələrinin strukturunu, baryer və mübadilə funksiyalarını bərpa edir. Bundan başqa 
essensial fosfolipidlər orqanizmdə qlükozamin sulfatın sintezinə şərait yaradırlar. 
E və C vitaminləri - sərbəst radikalların yaratdığı zədələnmə və iltihabın qarşısını alan antioksidantlardır. 
 
İstifadəsinə göstərişlər 
- oynaqların və onurğa sütununun degenerativ-distrofik xəstəlikləri: artrit, artroz, fəqərəarası osteoxondroz; 
- oynaqların revmatoid zədələnmələri: revmatik poliartrit, revmatoid artrit və s.; 
- bursit; 
- tendovaginit; 
- osteoartrozların profilaktikası (yaşlı şəxslər, postmenopauzada olan qadınlar, idmançılar); 
- travmalardan sonrakı bərpa dövrü; 
- osteoporoz; 
- oynaq displaziyaları; 
- artralgiyalar; 
- podaqra. 
 
 



Əks göstərişlər 
Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq. 
 
İstifadə qaydası və dozası 
Daxilə qəbul olunur. 
1-2 kapsuldan gündə 2 dəfə olmaqla yeməkdən 1,5 saat əvvəl qəbul etmək məsləhət görülür. 
Maksimal effekt əldə etmək üçün preparatı 8 həftədən az olmayaraq qəbul etmək lazımdır. 
 
Xüsusi göstərişlər 
Hamiləlik və laktasiya zamanı 
Hamilə və ana südü ilə qidalandıran analara təyin etməmişdən əvvəl risk/fayda nisbətini qiymətləndirmək 
lazımdır. 
 
Əlavə təsirləri 
Allergik reaksiyalar mümkündür. 
 
Buraxılış forması 
10 kapsul olmaqla blisterdə. 3 blister içlik vərəqi ilə birgə karton qutuda. 
 
Saxlanma şəraiti 
+25ºС-dən yuxarı olmayan temperaturda, quru, günəş şüası olmayan yerdə saxlamaq lazımdır. Uşaqların əli 
çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 
 
Yararlılıq müddəti 
3 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 
 
 

İstehsalçı 
«Nabros Pharma Pvt. Ltd.» - firmasıdır. 
National Highway №8 
Kheda - 387 411, Hindistan 

 
                           Azərbaycanda rəsmi distribyutor 

«TETRADA» MMC - dir. 
AZ1102, 20Yanvar küçəsi, 14 
Bakı, Azərbaycan 
Теl.: (+994 12) 431-59-24, 431-05-41 

                           Faks: (+994 12) 430-80-51 
                           Е-mail: info@tetrada-az.com 
                           www.tetrada-az.com 
 
 


