AFRO TABLET
Formülü:
Bir tablet 25mg metiltestosteron içerir.
Farmakolojik Özellikleri:
Metiltestosteron, androjenik hormonları
n en önemlisi olan testosteronun 17--metil
türevidir. Yaş
ı
n ilerlemesi ile plazmadaki serbest (etkin) testosteron düzeyinde ve
testosteron sentez hı
zı
nda azalma görülür. Bu durum erkeklerde libido azalmasıve
seksüel güçte zayı
flı
ğa yol açar. Metiltestosteron, oral olarak alı
ndı
ktan sonra midebarsak kanalı
ndan absorbe olur ve karaciğerde testosterona göre daha yavaşinaktive
edildiğinden testosterona karş
ıüstünlük gösterir.
Endikasyonları
:
Erkeklerde: Hipogonadizm ve hipopituitarizm, androjen eksikliğine bağlı
klimakterik semptomları
n (libido ve seksüel güçte azalma) tedavisinde, androjen
eksikliğ
ine bağlıoligospermi ve empotens tedavisinde, hadı
mlı
k, testislerin iyi
geliş
memesi nedeniyle meydana gelen konstitüsyon anomalisi, cryptorchism
tedavisinde endikedir.
Kadı
nlarda: Doğumdan sonra laktasyonu suprese etmek için, postpartum meme
angorjmanı
nı
n ve ağrı
sı
nı
n tedavisinde kullanı
lı
r. Postmenopazal dönemdeki
kadı
nlarda meme kanseri ve metastazları
nı
n geliş
mesini yavaş
latmak için
kullanı
labilir.
Kontrendikasyonları
:
Prostat kanserli hastalarda, prostatı
n stimülasyonu istenmeyen yaş
lıhastalarda, iyi
huylu prostat hipertrofisinde, erkek göğüs kanserlerinde, androjenlere hassasiyetlerde,
kalp, karaciğer ve böbrek yetersizliklerinde, nefroz veya nefrotik fazda nefritli
hastalarda, puberte çağı
na girmemişçocuklarda kullanı
lmasıkontrendikedir.
Uyarı
lar/Önlemler:
Hamilelikte ve emziren annelerde kullanı
lmamalı
dı
r.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Erkeklerde; puberte çağı
ndan sonra testis fonksiyonları
nda azalma, kronik priapism,
meni miktarı
nda azalma, jinekomasti, epidimit vakalar, puberte çağı
ndan önce peniste
büyüme görülebilir. Kadı
nlarda; saç dökülmesi, ses kalı
nlaş
ması
, klitorisin büyümesi,
derideki kı
lları
n çoğalmasıve adette düzensizlik olabilir. Her iki cinste de; akne,
deride kı
zarı
klı
k, uykusuzluk, lökopeni, mide bulantı
sı
, çok uzun süren tedavilerde
hepatik nekroz vakaları
, meme metastazıolan hastalarda hiperkalsemi görülebilir.

BEKLENMEYEN
BAŞVURUNUZ!

Bİ
R

ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE

DOKTORUNUZA

İ
laç etkileş
imleri: Antikoagülanlarla etkileş
me olabilir. Adrenal steroidler veya
ACTH ile birlikte kullanı
ldı
ğı
nda ödem olabilir.
Kullanı
mş
ekli ve dozu:
Doktor tarafı
ndan baş
ka ş
ekilde tavsiye edilmedikçe;
Günde 2-3 defa birer tablet yemekle birlikte alı
nı
r. Tedavi 2-3 ay devam eden kürler
ş
eklinde olabilir.
Doğumdan sonra süt vermeyecek annelerin meme tı
kanması
nda, doğumdan hemen
sonra ve 3-4 gün süre ile günde 1-2 tablet kullanı
lmalı
dı
r. Meme kanserinin tedavisi
için günde 50-100mg dozunda verilir.
Doz aş
ı
mıve Tedavisi:
Yanlı
ş
lı
kla ya da kası
tlıolarak aş
ı
rıdozda alı
ndı
ğı
nda mide hemen boş
altı
lmalı
,
destek tedavisi ve paranteral sı
vıuygulanmalı
dı
r. Ayrı
ca diürez sağlanmasıyoluna
gidilmelidir.
Saklama Koş
ulları
:
30
C’nin altı
ndaki oda sı
caklı
ğ
ı
nda saklayı
nı
z. Çocukları
n ulaş
amayacağıyerlerde ve
ambalajı
nda saklayı
nı
z.
Ticari ş
ekli:
40 tabletlik blister ambalajlarda.
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Reçete ile satı
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