
4. Hafta

Bitkisel Omega 3 Alfa Linolenik Asit (ALA) açısından 
zengindir, lignanlar ve fitokimyasallar içerir.1

Konstipasyon Tedavisinde1 GÜÇLÜ BİR DESTEK İÇİN E K L E Y İ N !

Uluslar arası prostat semptom skoru

Konstipasyon tedavisinde güvenli destek
Zade Vital Corvital (Keten Tohumu Yağı)

Konstipasyon semptomlarının iyileştirilmesinde yardımcı 2
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Takviye Öncesi
n=17 p<0.05

Haftada 3’ten 
az dışkılama

Topak şeklinde veya sert
gaita

Dışkılama ile ıkınma 
ihtiyacı

Tablo 1: 2 numaralı referanstan uyarlanmıştır. Çalışma 50 gönüllü üzerinde yürütülmüştür. 

Roma III kriterleri ile en sık görülen konstipasyon 
semptomları değerlendirilmiştir.

Dışkılama sayısının haftada 3’ten az olması

Topak şeklinde veya sert gaita 

Dışkılama sırasında aşırı ıkınma gereksinimi

Yapılan çalışmalar, keten tohumu yağı kullanımının Roma III kriterlerine göre, konstipasyon semptomlarını 
anlamlı şekilde azalttığını göstermiştir 2 (p<0,01).

Roma III Semptom Skoru Gelişimi
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(Linum usitatissimum L. Oleum)
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GÜÇLÜ BİR DESTEK İÇİN
Konstipasyon tedavisinde1

REFERANSLAR: 1. Corvital KÜB. 2. RAMOS, Christiane Ishikawa, et al. The short-term effects of olive oil and flaxseed oil for the treatment of constipation in hemodialysis patients. Journal of Renal Nutrition, 2015, 25.1: 50-56.
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Güçlü Ar-Ge 
Alt Yapısı ile Gelen

İnovasyon

Soğuk Pres Yöntemi ile
%100 Doğal
Etken Madde

Uluslararası GMP
Standartlarında

Üretim

Günde 2 kez, 1-2 kapsül
(1250-2500 mg/gün dozda) oral yolla alınır.1

ZADE VİTAL CORVİTAL 625 MG YUMUŞAK KAPSÜL

FORMÜLÜ: Her bir yumuşak kapsül 625 mg keten (Linum usitatissimum L.) tohumu yağı içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Keten tohumu içerisinde omega-3 açısından zengin yağ, sindirilebilir proteinler ve lignanlar bulunmaktadır. Keten tohumu yağı bileşimindeki ALA nedeniyle pek çok farklı farmakolojik etki göstermektedir. Yapılan çalışmalarda keten tohumu yağının 
antitrombotik etkileri ve trombositlerin agregasyonunu azaltıcı etkilerinin olduğu ve buna bağlı olarak tromboz insidansını azaltabileceği bildirilmiştir. Keten tohumu yağı içeriğindeki ALA nedeniyle antioksidan etki göstermektedir. Ayrıca ALA’nın İnterlökin, TNF (Tümör nekrozis faktör), lökotrien B4 ve polimorfonükleer lökositler üzerine supresör etkileri vardır. Bu etkileri keten tohumu yağının 
inflamasyonun gelişimini inhibe edici etkilerini açıklamaktadır. Keten tohumu yağının kalsiyum emilimini arttırdığı bilinmektedir. Bu etkisi ile birlikte kemik sağlığına yardımcı etkileri olduğu bildirilmiştir.ENDİKASYONLARI: ZADE VİTAL CORVİTAL, bitkisel kaynaklı Omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengindir. Kronik konstipasyonu olan hastalarda tedaviye yardımcıdır. 
Ayrıca, kalp-damar sistemi hastalıklarında, bazı kan lipid (yağ) seviyelerinin düzenlenmesinde ve hafif gastrointestinal rahatsızlıklarda tedaviye yardımcıdır. ZADE VİTAL CORVİTAL, balık yağı kullanamayan kişilerde özellikle vejetaryenlerde bitkisel omega 3 (ALA) kaynağı olarak kullanılabilir. KONTRENDİKASYONLARI: Etkin maddeye veya ZADE VİTAL CORVİTAL’in herhangi bir bileşenine alerjisi 
olanlarda, gebelikte ve laktasyonda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda, tanısı konmamış rektal kanaması olanlarda, laksatif kullanımı sonrası defekasyon bozukluğu olanlarda, barsak alışkanlığında 2 haftadan daha uzun süredir ani değişim gözlenen hastalarda, barsak paralizisi, megakolonu, ileusu olan hastalarda kullanılmamalıdır.UYARI ve ÖNLEMLER: Her bir kapsül 0,161 g gliserin 
içermektedir. Ancak bu dozda gliserine bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.Östrojenik etkisinden dolayı hormona bağlı tümörlerin tedavisi esnasında dikkatli kullanılmalıdır. Barsak paralizisi ve ileusu olan hastalarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır. ZADE VİTAL CORVİTAL’in 1 haftadan daha uzun süreli kullanımının doktora danışılarak sürdürülmesi önerilmektedir. 
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Meteorizm.Çok seyrek: Anaflaksiye benzeyen aşırı duyarlılık reaksiyonları. Bilinmiyor: Bulantı, kusma, ishal.Bunların dışında herhangi bir istenmeyen etki bildirilmemiştir. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalarda ZADE VİTAL CORVİTAL’in günlük alınan dozu 3 g/günü aşmaması gerekmektedir. 
Diğer ilaçlar veya tıbbi ürünlerle yapılmış etkileşim çalışması bulunmamaktadır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; ZADE VİTAL CORVİTAL erişkinlerde (18 yaş üzeri) günde 2-4 kapsül (1250- 2500 mg/gün dozda) oral yolla alınır. ZADE VİTAL CORVİTAL 12 yaş üstü çocuklarda günde 1-2 kapsül (625-1250 mg/gün) alınır. 
RUHSAT / İZİN TARİH ve NUMARASI: 02.12.2016 - 2016/856. RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ: Zade Vital İlaç Kimya Gıda San. Ve Tic A.Ş. Fevzi Çakmak Mah. Ankara Yolu üzeri 6. km. 42050 Konya. ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: 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. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE FİYATI: ZADE VİTAL CORVITAL 625 mg 60 yumuşak kapsüllük blister ambalajlarda 69,20 TL (13.03.2018). KÜB onay tarihi: 07.03.2017. 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).

STANDARTLARINDA
ÜRETİLMİŞTİR

Bu logoya sahip Zade Vital Corvital’in, T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK* 
tarafından etkililik, güvenlilik ve kalite verileri 

incelenerek onaylanmıştır.

* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.

www.zadevital.com • info@zadevital.com.tr ZV
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(Linum usitatissimum L. Oleum)

(Linum usitatissimum L. Oleum)

Gelenekten 
geleceğe sağlık 

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


