Gelenekten
geleceğe sağlık
Bu logoya sahip Zade Vital Cucurmin’in, T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK*
tarafından etkililik, güvenlilik ve kalite verileri
incelenerek onaylanmıştır.
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Aşırı Aktif Mesane ve
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Uluslararası GMP
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GÜÇLÜ BİR DESTEK İÇİN

EKLEYiN

STANDARTLARINDA
ÜRETİLMİŞTİR

Günde 3 kez, 1-3 kapsül
1

(960-2880 mg/gün dozda) oral yolla alınır.1

(Cucurbita pepo L. Oleum)
* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.
REFERANSLAR: 1. Zade Vital Cucurmin KÜB 2. NISHIMURA, Mie, et al. Pumpkin seed oil extracted from Cucurbita maxima improves urinary disorder in human overactive bladder. Journal of traditional and complementary medicine, 2014, 4.1: 72-74.
ZADE VİTAL CUCURMİN 320 MG YUMUŞAK KAPSÜL

Sadece sağlık meslek mensuplarına (hekim, eczacı, diş hekimi) yöneliktir.

www.zadevital.com • info@zadevital.com.tr

ZVC-18-12-058

FORMÜLÜ: Her bir yumuşak kapsül 320 mg kabak (Cucurbita pepo) tohumu yağı içerir. FARMAKOLOJ�K ÖZELL�KLER�: Kabak tohumları; fitosteroller, tokoferoller ve esansiyel yağ asitleri içeriği açısından zengindir (çoğunlukla linoleik ve oleik asit) ve kabak tohumlarının içerisindeki varsayılan aktif bileşenler Δ7-steroller (avenasterol ve spinasterol) ve Δ5-sterollerdir (sitosterol, stigmasterol).
Kabak tohumu yağı 5-α redüktaz enzim inhibisyonunu yapar. Bu sayede testosteronun, dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü engelleyerek prostat bezi ile ilgili hastalıklarda tedaviye yardımcı olduğu bildirilmiştir. Menapoz sonrası kadınlarda ve ilerleyen yaşlarda erkeklerde görülen problemlerden biri olan inkontinans (idrar kaçırma) üzerinde kabak tohumu yağının etkisi çok sayıda klinik çalışma
ile araştırılmıştır. Kabak tohumu yağının içeriğinde bulunan maddelerin pelvik kaslar üzerinde anabolik etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Bu etkiye bağlı olarak pelvik kasların kasılmasının güçlendiği bildirilmiştir. Ayrıca mesane dolduğunda kasların gevşemesi ve idrar çıkartma fonksiyonunun yerine getirilebilmesi için nitrik oksite ihtiyaç duyulmaktadır. Nitrik oksit sentezi inhibe olunca, mesane aktivitesi
artmakta ve mesane hacmi azalmaktadır. Kabak tohumu yağının nitrik oksit üzerinden mesane dolduğunda mesane kaslarını gevşeterek inkontinansı engellediği bildirilmektedir. END�KASYONLARI: ZADE VİTAL CUCURMİN, esansiyel (temel) yağ asitleri içeriği açısından zengindir. BPH (Benign Prostat Hiperplazisi), aşırı aktif mesane ve üriner inkontinans ile ilişkili alt üriner sistem
semptomlarının tedavisine yardımcı olarak kullanılır. KONTREND�KASYONLARI: Etkin maddeye veya ZADE VİTAL CUCURMİN’in herhangi bir bileşenine alerjisi olanlarda, gebelikte ve emzirme döneminde, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. UYARI VE ÖNLEMLER: Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalarda ZADE VİTAL CUCURMİN’in günlük dozunun
3 g’ı aşmaması gerekmektedir.ZADE VİTAL CUCURMİN her bir kapsülde 0,0805 g gliserin içermektedir. Ancak bu dozda gliserine bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. ZADE VİTAL CUCURMİN kullanımı sırasında şikayetleriniz kötüleşirse veya ateş, spazm, idrarda kan, ağrılı idrar yapma ya da üriner retansiyon gibi semptomlar gözlenirse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ZADE VİTAL CUCURMİN’in 2 aydan daha uzun süreli kullanımının doktora danışılarak sürdürülmesi önerilmektedir. YAN ETK�LER/ADVERS ETK�LER: ZADE VİTAL CUCURMİN’in kullanımı ile sıklığı bilinmemekle birlikte bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal sisteme ait yan etkiler gözlenebilir. Bunların dışında herhangi bir istenmeyen etki bildirilmemiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE
DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. �LAÇ ETK�LEŞ�MLER�: Diğer ilaçlar veya tıbbi ürünlerle yapılmış etkileşim çalışması bulunmamaktadır. KULLANIM ŞEKL� VE DOZU: Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; ZADE VİTAL CUCURMİN erişkinlerde, günde 3 kez 1-3 kapsül (960- 2880 mg/gün dozda) oral yolla alınır.
RUHSAT / �Z�N TAR�H ve NUMARASI: 21.11.2016 - 2016/825. RUHSAT SAH�B� �S�M VE ADRES�: Zade Vital İlaç Kimya Gıda San. Ve Tic A.Ş. Fevzi Çakmak Mah. Ankara Yolu üzeri 6. km. 42050 Konya. ÜRET�C� F�RMA ADI VE ADRES�: Zade Vital İlaç Kimya Gıda San. Ve Tic A.Ş. Fevzi Çakmak Mah. Ankara Yolu üzeri 6. km. 42050 Konya. SAKLAMA KOŞULLARI: Çocukların göremeyeceği,
erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. T�CAR� TAKD�M ŞEKL� ve F�YATI: ZADE VİTAL CUCURMİN 320 mg 60 yumuşak kapsüllük blister ambalajlarda 91,95 TL (13.03.2018). KÜB onay tarihi: 21.11.2016. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz. www.zadevital.com.tr. Herhangi bir şüpheli advers reaksiyon TÜFAM’a bildirilmelidir.
(www.titck.gov.tr; eposta: tufam@titck.gov.tr; tel:0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).
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Aşırı Aktif Mesane ve
İnkontinans tedavisinde güvenli yardımcı 2

Zade Vital Cucurmin (Kabak Çekirdeği Yağı)
desteğini alın anı kaçırmayın!
Uluslar arası prostat semptom skoru

Kabak çekirdeği yağı, fitosteroller, tokoferoller ve esansiyel yağ
asitleri içeriği açısından zengindir.1
İçeriğindeki aktif bileşenlerin pelvik kasların kasılmasını
güçlendirdiği, mesane kaslarını gevşettiği bildirilmiştir.2
Aşırı Aktif Mesane Semptom Skoru

Ani sıkışma, ani sıkışma inkontinansı, noktüri ve gün içi idrara çıkma
n= 45
p<0.01

4,4

frekansını anlamlı derecede azalttığı,
Total Aşırı Aktif Mesane Semptom Skorunu azalttığı

2,7

Başlangıç

Kabak çekirdeği yağı kullanımının;

gösterilmiştir.

12. Hafta

Grafik 1: 2 numaralı referanstan uyarlanmıştır. Çalışma 45 gönüllü üzerinde yapılmıştır. Günlük uygulanan kabak çekirdeği yağı oral yolla 10 gr’dır.

Zade Vital Cucurmin Aşırı Aktif Mesane ve üriner inkontinans ile ilişkili alt üriner sistem
semptomlarının tedavisinde güvenlidir ve iyi tolere edilir bir yardımcıdır.2
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