
Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat  
(xəstələr üçün) 

 
 
TROKSİ-KAPS     kapsullar 300 mq 
TROXI-CAPS
 
 
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Troxerutin 
 
Tərkibi 
Təsiredici maddələr: hər kapsulda 300 mq Trokserutin vardır. 
Köməkçi maddələr: starlak (laktoza monohidrat 85%, qarğıdalı nişastası 15%), maqnezium-stearat. 
Kapsulun örtüyü: titan dioksid (Е171), sarı dəmir oksidi (Е172), jelatin. 
 
Təsviri 
Sarı rəngli (sarı/sarı) bərk, silindrik jelatin kapsullar. 
Kapsulun möhtəviyyatı: Sarı rəngdən sarımtıl-yaşıl rəngə kimi tozabənzər qarışıq. Konqlomeratların olması 
mümkündür, hansılar ki, şüşə çubuqla əzdikdə toza çevrilir. 
 
Farmakoterapevtik qrupu 
Angioprotektor vasitə. 
ATC kodu: С05СА04 
 
Farmakoloji xüsusiyyətləri 
Farmakodinamikası 
Preparat angioprotektor və flebotonizəedici təsir göstərir. Preparatın əsas toplanma yeri venulaların endotel 
qatıdır. Preparat hüceyrə membranlarının oksidləşmə hesabına yaranan zədələnməsinin qarşısını alır; 
trombositlər və neytrofillərlə induksiya olunan hüceyrəarası yarıqların açılmasının və hidrokeçiriciliyin kəskin 
artmasının qarşısını alır; hətta zədələnmiş endotelial baryer zamanı müdafiəedici təsir göstərir və endotelin 
pozulmuş morfoloji xüsusiyyətlərini və hidrokeçiriciliyini bərpa edir. Antioksidant təsir oksigenin oksidləşdirici 
xüsusiyyətlərinin azalması və “aradan qaldırılması”, lipid peroksidləşməsinin inhibə olunması, damar 
endotelisinin hidroksil radikalların və hipoxlor turşusunun oksidləşdirici təsirindən müdafiəsində biruzə verir. 
Sitoprotektor təsir neytrofillərin aktivləşməsinin və adgeziyasının inhibə olunması, eritrositlərin 
aqreqasiyasının aşağı düşməsi və eritrositlərin deformasiyaya qarşı davamlılığının yüksəlməsi, iltihab 
mediatorlarının xaric olunmasının aşağı düşməsində biruzə verir. Preparat venoz-arterial reflüksu artırır, 
venoz dolmanın müddətini uzadır, qanın dəri örtüklərinə axınını aşağı salır (uzanmış vəziyyətdə), 
mikrosirkulyasiyanı və mikrodamar perfuziyasını yaxşılaşdırır. 
Xroniki venoz çatışmazlığında Troksi-Kaps onun ödem, ağrı, qıcolmalar, trofiki pozğunluqlar, varikoz 
dermatit və varikoz xoralar kimi əlamətlərinin qabarıqlığını azaldır. Babasil ilə əlaqədar olan simptomları, o 
cümlədən ağrı, ekssudasiya, qaşınma və qanaxmanı azaldır. 
Farmakokinetikası 
Daxilə qəbulundan sonra absorbsiya təxminən 10-15% təşkil edir. Qan plazmasında orta hesabla qəbuldan 2 
saat sonra maksimal konsentrasiya yaranır, terapevtik səviyyə plazmada 8 saat müddətində saxlanılır. 
Qaraciyərdə metabolizə olunur, hissəvi olaraq dəyişilməmiş şəkildə sidiklə (qəbul olunan dozanın 20-22%-i) 
və ödlə (qəbul olunan dozanın 60-70 %-i) xaric olunur.
 
İstifadəsinə göstərişlər 
Aşağıdakı xəstəliklərin simptomatik müalicəsi: 
• varikozönü və varikoz sindromlar, varikoz xoralar; 
• səthi tromboflebit, flebit və postflebit vəziyyətlər; 
• xroniki venoz çatışmazlığı; 
• babasil; 
• şəkərli diabet və arterial hipertenziya olan xəstələrdə retinopatiyalar; 
• kontuziyaların, dartılmaların, çıxıqların, əzələ yığılmalarının kombinəolunmuş müalicəsi zamanı; 
travmalar və varikoz venalar zamanı ödem və ağrı; varikoz dermatit. 
 
Əks göstərişlər 
• Rutozidlərə və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq; 
• Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi kəskinləşmə mərhələsində; 
• Xroniki qastritin kəskinləşmə mərhələsində; 
• Hamiləliyin I trimestri. 
 



Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 
Əgər Siz hər hansı digər dərman preparatları qəbul edirsinizsə, mütləq bu barədə həkimə məlumat verin, 
lakin əgər müalicəni sərbəst aparırsınızsa, onların kombinə olunmasının mümkünlüyü barədə həkimlə 
məsləhətləşin! 
Askorbin turşusu ilə eyni zamanda istifadə zamanı preparatın təsiri güclənir. 
 
Xüsusi göstərişlər 
Preparat ağır qaraciyər və öd xəstəlikləri olan xəstələrə ehtiyatla təyin edilməlidir. 
Troksi-Kaps yemək zamanı qəbul olunur, belə ki, o mədənin selikli qişasını qıcıqlandırır. Preparatın 
tərkibində laktoza var, ona görə də onu laktaza çatışmazlığı, qalaktozemiya və ya qlükoza-qalaktoza 
sindromlu malabsorbsiya olan xəstələr qəbul etməməlidir. Rəngləyicilərin (Е171) olması, preparatla müalicə 
zamanı allergik reaksiyaların, o cümlədən astmanın yaranmasına səbəb ola bilər. Aspirinə qarşı yüksək 
həssaslığı olan xəstələrdə allergiya riski yüksək olur. 
15 yaşına qədər olan uşaqlarda istifadə təcrübəsi yoxdur (kliniki təcrübənin kifayət qədər olmaması). 
Preparatı böyrək çatışmazlığı zamanı (uzunmüddətli qəbul) ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. 
 
Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 
Preparatın hamiləliyə və ana südü ilə qidalandırmaya təsiri haqqında məlumat yoxdur. Ona görə də belə 
xəstələrdə preparatı xüsusi diqqətlə istifadə etmək lazımdır. Yalnız hamiləliyin 4-cü ayından başlayaraq və 
mütləq göstərişlər olduqda təyini məsləhətdir. 
 
Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 
Troksi-Kaps avtonəqliyyat vasitələrini idarəetmə qabiliyyətinə və hərəkət edən mexanizmlərlə işləməyə təsir 
göstərmir. 
 
İstifadə qaydası və dozası 
Daxilə qəbul edilir. 
Müalicənin başlanğıcında gündə 3 dəfə 1 kapsul (300 mq) qida ilə qəbul olunur. Simptomların ifadəliliyinin 
azalması adətən müalicənin 2 həftəsi müddətində qeyd olunur. Ödem və digər simptomların tam aradan 
qalxması üçün preparatın qəbulunu həmin dozada davam etdirmək məsləhətdir. Sonra müalicəni 
dayandırmaq olar (yaxşılaşma adətən preparatın qəbulunu dayandırdıqdan sonra ən azı 4 həftə davam edir). 
Simptomların bərpası zamanı müalicəni yenidən başlamaq lazımdır – ya yuxarıda qeyd olunan dozalarla, ya 
da dəstəkləyici dozalarla. Minimal dəstəkləyici doza gündə 600 mq olmaqla – 1 kapsuldan gündə 2 dəfə 
təşkil edir. Diabetik retinopatiyalarda gündə 0,9-1,8 q təyin olunur. 
 
Əlavə təsirləri 
Əlavə təsirlər tezliyinə görə aşağıdakı kimi bölünmüşdür: çox tez-tez (≥10%), tez-tez (≥1% və <10%), bəzən 
(≥0,1% və <1%), nadir hallarda (≥0,01% və <0,1%), çox nadir hallarda (<0,01%).
Allergik reaksiyalar: bəzən - dəri səpgisi. 
Həzm sisteminə: bəzən – ürəkbulanma, qusma, meteorizm, ishal, zəif biruzə verən dispeptik əlamətlər. 
Digər: nadir hallarda baş ağrıları, üzdə qızarma. 
Əlavə təsirlər preparatın qəbulunu dayandırdıqdan sonra qısa zamanda aradan qalxır. 
 
Doza həddinin aşılması 
Klinik simptomlarla müşayiət olunan doza həddinin aşılması halları haqqında məlumat yoxdur. 
 
Buraxılış forması 
10 kapsul, PVX/Al blisterdə. 5 blister içlik vərəqi ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır. 
 
Saxlanılma şəraiti 
25ºС-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 
 
Yararlılıq müddəti 
4 il. 
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 
 
Aptekdən buraxılma şərti 
Rеsеptsiz buraxılır. 
 
İstehsalçı 
«ADİFARM EAD» 
Bulvar “Simeonovskoye şose”, №130 
1700 Sofiya, Bolqarıstan 



 
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 
 


	Doza həddinin aşılması 
	Klinik simptomlarla müşayiət olunan doza həddinin aşılması halları haqqında məlumat yoxdur. 
	Buraxılış forması 
	10 kapsul, PVX/Al blisterdə. 5 blister içlik vərəqi ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır. 
	Saxlanılma şəraiti 
	Yararlılıq müddəti 


