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1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 

 

OKSABRON 50 mg/5 ml ŞURUP 

 

2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ 

 

Her 5 ml (1 ölçek); 

35.5 mg Oksolamin baz’a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. 

  

Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 

 

 

3 – FARMASÖTİK FORMU 
 

 120 ml’lik şurup solüsyonu; 

Kırmızı renkli, karakteristik kokulu, tatlı lezzette solüsyon.   

 

4.   KLİNİK ÖZELLİKLERİ 

4.1 Terapötik Endikasyonları 

 

Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup; rinosinüsit, farenjit, larenjit, trakeit, akut bronşit, 

bronkopnömoni, KOAH, grip ve soğuk algınlığı  gibi alt ve üst solunum yollarının 

enflamasyonlu ve  buna bağlı olarak öksürüğe neden olan hastalıklarda; endikedir. 

 

4.2 Dozaj ve Uygulama Yöntemi 

 

Genel kullanım dozu günde 15-25 mg/kg’dır. Hesaplanan günlük doz dört eşit doza bölünerek 

yemeklerden sonra tok karnına alınmalıdır. 

Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup, genellikle yetişkinlerde günde 4 defa 10 ml, 2 yaşın üzerindeki 

çocuklara günde 4 defa 5-10 ml olarak kullanılmalıdır.  

 

4.3 Kontrendikasyonlar 

 

Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup; oksolamin etken maddesine ya da ilacın içeriğindeki yardımcı 

maddelerden  herhangi birine aşırı duyarlılığı olan kişilerde  kontrendikedir.  
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4.4 Kullanım için Özel Uyarılar ve Önlemler 

 

Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup gastrik hassasiyeti  olan kişilerde yemeklerden sonra tok karnına  

verilmelidir. Etken madde oksolaminin hafif lokal anestetik etkisi sebebiyle ağız mukozasında 

geçici his kaybı olabilir. 

2 yaşından küçük çocuklarda ender olarak hallüsinasyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu 

nedenle bu yaş grubu altındaki çocuklarda  gerekmedikçe  kullanılmamalıdır.  

 

4.5 Diğer Tıbbi Ürünlerle Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri 

 

Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup  alındığında protrombin zamanı uzayabileceğinden 

antikoagulanlarla beraber  dikkatle kullanılmalıdır. 

 
 

4.6 Gebelik ve Laktasyon 

 

Genel Tavsiye 

Gebelik Kategorisi C’ dir. 

 

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon)  

Oksolamin’ in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ 

doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. 

(bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. 

Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. 

Gebelik dönemi: 

Oksolamin ile hamilelerde yapılmış yeterli sayıda ve kontrollü klinik çalışmalar mevcut 

değildir. Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup’ un hamilelerde sadece beklenen potansiyel yararın, 

fetüs üzerindeki potansiyel riskten daha fazla olduğu düşünülen durumlarda kullanılması 

gerekir.  

Laktasyon dönemi: 

Oksolamin’ in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ezirmenin durdurulup 

durdurulmayacağına ya da Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup’ un tedavisinin durdurulup 

durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin 
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çocuk açısından faydası ve Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup tedavisinin emziren anne açısından 

faydası dikkate alınmalıdır. 

 

4.7 Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkiler 

 

Oksabron 50 mg/5 ml Şurup’un araç ve makine kullanımına etkisi ile ilgili bildirilmiş bir veri 

mevcut değildir. 

 

4.8 İstenmeyen etkiler 

 

Gastrointestinal Sistem: Oral mukozada geçici his kaybı. Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup aç 

karnına alındığında, özellikle midesi hassas çocuklarda, bulantı, kusma ve barsak 

motilitesinde artma gözlenebilir;  fakat şurubun eşit miktarda  su ile birlikte ve tok karnına 

alınması ile bu yan etkilerin şiddeti ve sıklığı azaltılabilir.. 

Sinir Sistemi:Hallüsinasyonlar. 

Deri: Nadiren aşırı duyarlı kişilerde  deri reaksiyonları (kaşıntı, ürtiker) görülebilir. 

 

4.9 Doz aşımı 

 

Yapılan araştırmalarda  yüksek dozlarda oksoloamin alındığında bile herhangi bir toksik 

reaksiyonla karşılaşılmadığı bildirilmiştir. Herhangi bir antidotu mevcut değildir.  Doz aşımı 

durumlarında semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Erken dönemde fark 

edildiğinde mide boşaltılıp, eliminasyon hızlandırılmalıdır. 

 

5.  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

5.1 Farmakodinamik Özellikleri 

 

Farmakoterapötik grubu: Öksürük Baskılayıcı Diğer İlaçlar   

ATC kodu: R05DB07 

Oksabron 50 mg/5 ml Şurup’un etken maddesi olan oksolamin birden çok etkiye sahiptir. 

Antienflamatuar ve  mukolitik etkisi  sayesinde üst ve alt solunum yollarındaki enflamasyonu 

tedavi eder, bronş salgısını sulandırır. Spazmolitik etkisi ile solunum yolu mukozasındaki 

enflamasyon, ödem ve irritasyona bağlı spazmı ortadan kaldırıp solunumu kolaylaştırır ve 

tahrişi önler. Oksolamin periferik olarak doğrudan solunum yolları mukozasında etkilidir. 

Santral etkisi yoktur. Bu sebeple bağımlılık, solunum depresyonu, baş dönmesi ve kabızlık 
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gibi merkezi sinir sistemi üzerine etkili antitussif ajanlara özgü advers etkilere sebep olmaz. 

Ekspektorasyonu etkilemez. Sigara ve hava kirliliğine bağlı  siliyostatik etkiyi ortadan 

kaldırarak buna bağlı öksürük ve balgam birikimini önler. Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup  

yüksek dozlarda alındığında dahi toksisite göstermeyen tedavi marjı geniş olan bir ilaçtır.  

 

5.2 Farmakokinetik Özellikleri 

 

Oksabron 50 mg/5 ml  Şurup oral olarak alındıktan sonra hızlı olarak emilir ve iyi tolere 

edilir. İlaç kısa bir sürede tüm vücut dokularına dağılır. Verilen dozun % 2’si idrara geçer. Bu 

da etken madde oksalaminin tümüyle metabolize edildiğini gösterir. İlacın % 1-5’i 

değişmeden idrarla atılır. İlacın dietilamin bileşiğinin uygulanan dozun %10’u olduğunu; 

diğer bir kısmının nötral bir kalıntı olduğu, % 5-15 oranında  hippurik asit, ve ayrıca 

glukuronid konjugatı olarak atıldığı gösterilmiştir. 

 

5.3. Preklinik Emniyet Verileri 

 

Oksabron 50 mg/5 ml Şurup’un içerdiği etkin madde(ler) Oksolamin olan Türkiye ve 

Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yıllardır kullanılmakta olup, hakkındaki tüm bilgiler standart 

monografların ve vademekum bilgilerinin yer aldığı kitaplarda yer almaktadır. Kullanımları 

ile görülebilecek olumsuz etkiler ilgili bölümlerde yeralmaktadır (4.4, 4.5, 4.8, 4.9).    

 

6- FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 

6.1- Yardımcı maddelerin listesi 

 

Sakkaroz          

Metil Paraben       

Sitrik asit monohidrat         

Panceau 4 R             

Tutti frutti aroması              

Deiyonize su q.s.  

  

      

6.2- Geçimsizlikler 

- 
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6.3. – Raf Ömrü 

  

36  Ay 

 

6.4- Özel saklama önlemleri 

 

25
o
C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.  

 

6.5 – Ambalajın yapısı ve içeriği 
 

 

Ambalaj materyalinin yapısı : 

Üzerinde (d) amblemi bulunan, tabanı PVC kaplı, parlak sarı renkli (gold), metal kapak ile 

kapatılmış amber renkli cam şişe 

  

Her bir karton kutu 120 ml şurup içeren 1 şişe, 5 ve 10 ml’ye işaretli 1 ölçü kabı içermektedir.  

 

7. RUHSAT SAHİBİ 

 

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  

 

8. PAZARLAMA RUHSAT NUMARASI 

 

179/7 
 

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ 

 

22.07.1996 – 21.10.2004 
 

10. KÜB’ÜN REVİZYON TARİHİ  

 


