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KULLANMA TAL İMATI 

 

MAXCOT İL tedavi paketi 

Kas içine uygulanır. 

Etkin madde:  

Her bir tenoksikam flakon 20 mg tenoksikam içerir. 

2 ml’lik tiyokolşikosid ampulün her biri 4 mg tiyokolşikosid içerir. 

Yardımcı maddeler:  

Her bir tenoksikam flakon; mannitol, askorbik asit, disodyum edetat, sodyum hidroksit, 

trometamin, hidroklorik asit içerir. 

Her bir tiyokolşikosid ampul; sodyum klorür, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, 

enjeksiyonluk su içerir. 

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini 

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan 

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz. 

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TAL İMATINI dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.   

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.  

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.   

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.   

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı 

kullandığınızı söyleyiniz.  

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek 

veya düşük doz kullanmayınız. 

 

Bu kullanma talimatında:  

1. MAXCOTİL nedir ve ne için kullanılır?  

2. MAXCOTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler  

3. MAXCOTİL nasıl kullanılır?  

4. Olası yan etkiler nelerdir?  

5. MAXCOTİL’in saklanması 

Başlıkları yer almaktadır. 
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1. MAXCOT İL nedir ve ne için kullanılır? 

MAXCOTİL Tedavi Paketi, tenoksikam flakon ve tiyokolşikosid ampul ürünlerinin kombine 

kullanılması için oluşturulmuş bir tedavi paketidir. 

MAXCOTİL Tedavi Paketi’nde; 2 adet 2 ml’lik tip I renksiz cam ampuller içerisinde 4 mg 

tiyokolşikosid ve 1 adet tip I renksiz cam flakon içerisinde 20 mg tenoksikam yer alır. 

MAXCOTİL’in etkin maddesi tenoksikam antiinflamatuvar (iltihap giderici) ve antiromatizmal 

(romatizmal hastalıkların tedavisinde) etkili non steroid antiinflamatuvar (NSAİ) olarak 

adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.  

MAXCOTİL’in etkin maddesi tiyokolşikosid, esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. 

MAXCOTİL, yetişkinlerde ve 18 yaştan itibaren ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı 

ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde kullanılır. 

MAXCOTİL, kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan 

romatoid artrit hastalığı ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir 

romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisi ile damla hastalığı 

(akut gut artriti), akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrı ve ağrılı adet tedavisinde 

etkilidir.  

 

2. MAXCOT İL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

Kalp-damar sistemi ile ilgili riskler 

- NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde 

artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalpdamar hastalığı 

olan veya kalp-damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir. 

- MAXCOTİL koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır. 

Sindirim sistemi ile ilgili riskler 

- NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek 

ciddi yan etkilere yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir 

belirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler 

bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.    

 

MAXCOT İL’i a şağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Eğer; 

• Tiyokolşikoside, tenoksikama ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı 

duyarlılığınız varsa, 
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• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa, 

• Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici ilaç) kullanıyor 

iseniz, 

• Daha önce NSAİ ilaç kullanırken mide, on iki parmak barsağı (duodenum) ülseri, kanama 

ya da delinme olduysa,  

• Aspirin ya da diğer NSAİ ilaçlara karşı astım, nezle veya kurdeşen gibi alerjik 

reaksiyonlarınız varsa, 

• Böbrek, karaciğer ya da kalbinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa, 

• Hamilelik ve emzirme döneminde iseniz,  

• Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,  

• 18 yaşından küçükseniz.  

MAXCOT İL’i a şağıdaki durumlarda D İKKATL İ KULLANINIZ 

• Diğer ağrı, ateş ve iltihap giderici (anti-inflamatuvar) ilaçlarla birlikte kullanımından 

kaçınınız.  

• Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız veya risk faktörü (kan yağlarında yükseklik, 

şeker hastalığı, sigara kullanımı) var ise  

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) şikayetiniz varsa  

•  Kalp yetmezliğiniz olduğu söylenmişse, vücudunuzun çeşitli yerlerinde sıvı tutulması veya 

ödem sorununuz varsa  

• Daha önce inme geçirmişseniz.  

• Daha önce mide-barsak kanalında kanama, yara oluşumu (ülserleşme) veya delinme 

(perforasyon) geçirdiyseniz  

• Daha önce mide barsak kanalı ile ilgili yan etki yaşadıysanız ve ileri yaşta bir hastaysanız 

karın bölgesindeki alışılmadık belirtileri hissetmeniz durumunda (bu durumda doktorunuza 

danışınız)  

• Yaşlı hastalarda bu tür ağrı, ateş ve iltihap giderici ilaçların kullanımından sonra özellikle 

mide ve barsakta belirli koşullar altında hayatı tehdit edebilen kanama ve delinme daha sık 

görülmektedir, bu nedenle yaşlı hastaların tedavilerinde tıbbi takibe özel önem verilmesi 

gerekmektedir.  

• Mide-barsak sisteminizde kanama, ülser veya delinme riskiniz yüksek ise veya düşük dozda 

aspirin ya da bu riskleri artıracak başka bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz size 

bazı koruyucu ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri gibi) reçete edebilir.  

• İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce 
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geçirmişseniz.  

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa  

• Epilepsi, Parkinson hastalığı veya psikiyatrik bozukluğunuz varsa.  

• Eğer kan sulandırıcı ilaç (anti-koagülan) alıyorsanız veya kan pıhtılaşması ile ilgili 

sorununuz varsa  

• 65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa  

• Büyük ameliyatların hemen sonrasında ve her türlü ameliyat öncesinde  

• Astım atakları, özellikle dudaklarda, göz kapaklarında ve genital bölgede deri altı doku 

ödemi (Quincke ödemi), ürtiker şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon geliştirme riski 

yüksek olabileceği için saman nezlesi, nazal polip (burun boşluğunda iyi huylu ve 

çoğunlukla birden çok sayıda olan doku büyümeleri) veya kronik tıkayıcı solunum 

rahatsızlığı olan hastalarda  

• Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin oluşumundaki kalıtsal bir metabolizma bozukluğu 

olan porfiri varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır. 

• Sebebi bilinmeyen ve bağışıklık sistemin bozuk çalışması sonucu cilt, eklem ve çeşitli 

organların bağ dokusunda ortaya çıkan sistemik lupus eritrematozus ve /veya karma bağ 

dokusu hastalıklarınız varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.  

• Görme bozukluğu gelişirse göz muayenesi yaptırınız. 

Kalp problemleriniz varsa, daha önce inme geçirdiyseniz, ya da bu durumlarla ilgili risk altında 

olduğunuzu düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz 

varsa ya da sigara kullanıyorsanız) tedavinizi doktorunuzla veya eczacınızla tartışınız. 

MAXCOTİL kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, MAXCOTİL yüksek dozlarda 

kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum 

hayvanlarda ve laboratuarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya 

çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve 

erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için 

talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha 

yüksek dozlarda ve 5 günden fazla kullanmayınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza 

danışınız.  

MAXCOTİL ile tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Eğer, aşağıdaki 

belirtilerden biri sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) bölgesinde 

ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma 

(sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk 
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(özellikle de daha önce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri 

olabilir.  

Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa MAXCOTİL ile tedaviyi kesiniz. 

Ayrıca MAXCOTİL’in çocuklarda ve emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir. 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza 

danışınız. 

MAXCOT İL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 

MAXCOTİL’in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur. 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız. 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız. 

Araç ve makine kullanımı 

MAXCOTİL baş dönmesi, sersemlik ya da görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını 

etkileyebilecek yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanmayınız. 

MAXCOT İL’in içeri ğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 

Her bir tenoksikam flakon ve her bir tiyokolşikosid ampul 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum 

içermektedir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez. 

Her bir tenoksikam flakon 80 mg mannitol içermektedir; kullanım yolu nedeniyle herhangi bir 

uyarı gerektirmemektedir. 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

MAXCOTİL alırken özellikle aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza 

veya eczacınıza söyleyiniz: 

• Kalp yetmezliğinde kullanılan kardiyak glikozitleri (digoksin gibi)  

• Hidrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi bir steroid (ödem ve inflamasyon 

tedavisinde kullanılır) 

• Varfarin, fenprokumon ve heparin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antitrombotik 

ilaçlar), 

• Metotreksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), 
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• Mifepriston (gebeliği sonlandırma için kullanılan bir ilaç), 

• Siprofloksasin ya da moksifloksasin gibi bir “kinolon antibiyotiği” (enfeksiyon tedavisinde 

kullanılan antibiyotik grubu), 

• Renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE inhibitörleri (silazapril, enalapril gibi) ya da 

ARB’ler (reseptör blokerleri) non-selektif beta bloker ilaç olan propranolol gibi yüksek 

kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar, 

• Zidovudin (AİDS tedavisinde kullanılan bir ilaç), 

• Hidroklorotiyazid, furosemid gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan idrar söktürücü 

ilaçlar, 

• Ağızdan alınan ve şeker hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar (glibornürid, 

glibenklamid ve tolbutamid gibi), 

• Gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılan probenesid, 

• Mide asidinin azaltılmasında kullanılan ilaçlar (antiasitler ve simetidin), 

• Alkol. 

• Asetilsalisilik asit (örneğin aspirin), ibuprofen gibi diğer NSAİİ’leri ve siklooksijenaz-2 

inhibitörlerini kullanıyorsanız  

• Simetidin (reflü ve mide ülserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç), 

• Lityum 

• Siklosporin veya takrolimus gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar 

• SSRI (Selektif seretonin gerialım inhibitörleri, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), 

• Sülfonilüreler, örneğin glibenklamid (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), 

• CYP2C9 izoenzim indükleyicileri ve inhibitörleri (örneğin bir antibiyotik olan rifampisin 

veya antifungal olan flukonazol gibi- bu ilaçların MAXCOTİL’in vücudunuz tarafından 

yıkımında etkisi olabildiğinden), 

• Anjiyotensin II reseptör blokörleri (yüksek kan basıncını kontrol etmede, diyabete ve 

konjestif kalp yetmezliğine bağlı böbrek hasarını tedavide kullanılan ilaçlar), 

• Pemetreksed (bazı akciğer kanseri türlerinde kullanılan bir ilaç). 

MAXCOTİL’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte 

alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten 

ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, 

istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 
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3. MAXCOT İL nasıl kullanılır? 

BU TEDAVİ PAKETİNDE BULUNAN İLAÇLAR, ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ 

DIŞINDA KULLANILMAMALIDIR. 

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar: 

Sabah dozu, 4 mg/2 ml tiyokolşikosid çözeltisi içerisinde çözülerek uygulanan 20 mg 

tenoksikamdır. 

Akşam dozu ise 4 mg/2 ml tiyokolşikosiddir. 

Uygulama yolu ve metodu: 

Tenoksikam içeren flakon, tiyokolşikosid içeren 1 adet ampul ile çözülerek (intramusküler 

yoldan) sabahları uygulanır. 

Tiyokolşikosid içeren 2 adet ampul sadece kas içine (intramusküler yoldan) akşamları 

uygulanır. 

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. 

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. 

Doktorunuz MAXCOTİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken 

kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız. 

 

Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: 

MAXCOTİL’in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir. 

Yaşlılarda kullanımı: 

MAXCOTİL’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir. Yaşlı hastalar 

dikkatle izlenmelidir. 

 

Özel kullanım durumları: 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: 

MAXCOTİL, ileri derecede böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. 

Eğer MAXCOTİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAXCOTİL kullandıysanız: 

MAXCOTİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile 

görüşünüz. 

MAXCOT İL’i kullanmayı unutursanız: 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 
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MAXCOT İL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler 

Bulunmamaktadır. 

 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

Tüm ilaçlar gibi, MAXCOTİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan 

etkiler olabilir. 

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir: 

Çok yaygın:   ≥ 1/10 

Yaygın:    ≥ 1/100 ila < 1/10 

Yaygın olmayan:  ≥ 1/1000 ila < 1/100 

Seyrek:    ≥ /10000 ila < 1/1000 

Çok seyrek:   < 1/10000 

Sıklığı bilinmeyen: (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) 

 

Aşağıdakilerden biri olursa, MAXCOT İL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL 

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:   

• Boğaz, yüz, el ve ayaklarda ani şişme, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve deride döküntü, 

soyulma ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyonlar 

• Kusmukta kan ya da kahve telvesi lekeleri görünümü veren mide kanaması   

• Koyu renkli, yumuşak gaita ya da kanlı diyare ile görülen bağırsak kanaması   

• Mide ve bağırsakta ülserler; mide ağrısı, ateş, bulantı ya da kusma 

• Arkaya doğru vuran kuvvetli mide ağrısı ile görülen pankreas sorunları 

• Ağrı, diyare (ishal), kusma ve kilo kaybı ile kendini gösteren ülseratif kolit ve Crohn 

hastalığının kötüleşmesi.  

• Hızla gelişen deride, ağız, boğaz ve gözlerde soyulma ile görülen ciddi deri reaksiyonu 

• Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, gaita renginde 

açılma ve hepatit (kan testleri ile saptanır) ile görülen karaciğer sorunları  

• Göğüsten boyna, omuzlara ve sol kola yayılan ağrı ile görülen kalp krizi 

• Bazen vücudun bir tarafında kas güçsüzlüğü, hissizlik, ani tat, koku, görme, duyma 

değişikli ği ve konfüzyon (zihin karışıklığı) ile görülen inme 

• Ateş, halsizlik, bulantı, ense sertliği, baş ağrısı, ışığa duyarlılık ve konfüzyon ile görülen 

menenjit 

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya 
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nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, 

• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem), 

• Baygınlık (vazovagal senkop), 

• Havaleler, 

• Deri döküntüleri. 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUSCORİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. 

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:  

• Mide yanması, hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı, konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal), 

gaz çıkarma 

• Anemi ya da beyaz kan hücre sayısı değişikli ği gibi kan ile ilgili sorunlar  

• Yüksek kan şekeri (hiperglisemi)  

• Uyku güçlüğü ve rüyalarda değişim  

• Depresyon 

• Olmayan şeyleri görmek ya da duymak (halüsinasyon)  

• Konfüzyon (zihin karışıklığı) ya da sinirlilik 

• Baş ağrısı 

• Baş dönmesi, başta ağırlık ya da uyku hali 

• El ve ayaklarda iğnelenme ya da hissizlik 

• Görme bozukluğu, gözlerde şişlik ve duyarlılık  

• Kulak çınlaması (tinnitus)  

• Denge sorunlarına yol açan baş dönmesi  

• El, ayak ve bacaklarda şişlik (ödem). Göğüs ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı ile birlikte 

olabilir (kalp yetmezliği). 

• Çarpıntı, kalp atımında yavaşlama ya da kan basıncında yükselme 

• Kalbinizin kanı vücudunuza pompalamasında sorunlar; halsizlik, nefes darlığı, baygınlık 

hissi ve genel ağrı.  

• Nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük 

• Kaşıntı, deri döküntüsü, güneşe duyarlılık, saç dökülmesi (alopesi)  

• Tırnak değişiklikleri 



10 / 11 

• Böbrek sorunları 

• Ağızda ağrı ve ülserler 

• İştahsızlık 

• Kilo artışı ya da azalması  

• Hamile kalmada güçlük  

• Burun kanaması  

• Düşük tansiyon 

• Geçici olarak bilinçte bulanıklık 

• Taşkınlık hali 

 

Yan etkilerin raporlanması 

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi 

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan 

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın 

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız 

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

 

5. MAXCOT İL’in saklanması 

MAXCOTİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

MAXCOTİL Tedavi Paketi 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır. 

 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. 

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MAXCOTİL’i 

kullanmayınız. 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAXCOTİL’i kullanmayınız. 
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Ruhsat sahibi:  

Deva Holding A.Ş.  

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.  

No:1 34303  Küçükçekmece-İstanbul 

Tel : 0212 692 92 92 

Faks: 0212 697 00 24 

 

Tenoksikam flakon, tiyokolşikosid ampul ve tedavi paketi imal yeri: 

Deva Holding A.Ş 

Dumlupınar Mah. Ankara Cad. No:2 

Kartepe / KOCAELİ 

 

Bu kullanma talimatı ………………tarihinde onaylanmıştır. 


