SASKAŅOTS ZVA 22-08-2019
Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Oxycodone Vitabalans 5 mg apvalkotās tabletes
Oxycodone Vitabalans 10 mg apvalkotās tabletes
Oxycodoni hydrochloridum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
 Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
 Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
 Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1.
Kas ir Oxycodone Vitabalans un kādam nolūkam tās lieto
2.
Kas Jums jāzina pirms Oxycodone Vitabalans lietošanas
3.
Kā lietot Oxycodone Vitabalans
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt Oxycodone Vitabalans
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Oxycodone Vitabalans un kādam nolūkam tās lieto

Oxycodone Vitabalans satur aktīvo vielu oksikodonu, kas pieder spēcīgo analgētisko līdzekļu grupai, ko
sauc par opioīdiem. Oxycodone Vitabalans lieto, lai ārstētu stipras sāpes, kuru ārstēšanai ir nepieciešami
spēcīgi opioīdi, ja citi pretsāpju līdzekļi nebija efektīvi.

2.

Kas Jums jāzina pirms Oxycodone Vitabalans lietošanas

Nelietojiet Oxycodone Vitabalans šādos gadījumos
 ja Jums ir alerģija pret oksikodonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
 ja Jums ir izteikti samazināta elpošanas spēja (elpošanas nomākums) ar samazinātu skābekļa
saturu asinīs un/vai paaugstinātu oglekļa dioksīda saturu asinīs (hiperkapnija);
 ja Jums ir elpošanas traucējumi, piemēram, smaga hroniska plaušu slimība vai smaga astma;
 ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi pēc ilgstošas plaušu slimības (cor pulmonale);
 ja Jums ir paaugstināts oglekļa dioksīda līmeni asinīs;
 ja Jums ir slimība, kad ir samazināta tievo zarnu darbība (paralītiskais ileuss), ja Jums ir stipras
sāpes vēderā vai ja Jūsu kuņģis iztukšojās lēnāk (aizkavēta kuņģa iztukšošanās).
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Oxycodone Vitabalans lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Pirms ārstēšanas ar Oxycodone Vitabalans pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam ja:
 Jūs esat gados vecāks vai novājināts cilvēks (vājš);
 Jūsu plaušu, aknu vai nieru darbība ir stipri traucēta;
 Jums ir noteikta vairogdziedzera slimība (miksedēma) vai ja Jūsu vairogdziedzeris neveido
pietiekami daudz hormona (hipotireoze);
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Jūsu virsnieres neveido hormonus pietiekamā daudzumā (Adisona slimība vai virsnieru
mazspēja), kas var izraisīt tādus simptomus kā vājums, svara zudums, reibonis, slikta dūša vai
vemšana;
Jums ir psihiski traucējumi, kurus izraisīja intoksikācija, piemēram ar alkoholu (toksiska
psihoze);
Jums ir nedabīgi palielināta prostata;
Jums ir alkohola atkarība vai Jums tiek veikta alkohola lietošanas pārtraukšanas terapija;
Jūs esat vai esat bijis atkarīgs no stipru pretsāpju līdzekļu (opioīdu) lietošanas;
Jums ir aizkuņģa dziedzera iekaisums (kas izraisa stipras sāpes vēderā un mugurā) vai problēmas
ar žultspūsli;
Jums ir iekaisīgas zarnu slimības (resnās zarnas un tievo zarnu iekaisums);
Jums ir apgrūtināta vai sāpīga urinēšana;
Jums ir hipovolēmija (samazināts cirkulējošo asiņu tilpums);
Jums ir stipras galvassāpes vai slikta dūša, jo tas var liecināt, ka asinsspiediens Jūsu galvaskausā
ir paaugstināts;
Jums ir zems asinsspiediens vai reibst galva pieceļoties;
Jums ir epilepsija vai nosliece uz krampju rašanos;
Jūs lietojat zāles, ko sauc par monoaminoksidāzes inhibitoriem (zāles, kuras lieto depresijas vai
Parkinsona slimības ārstēšanai).

Ja Jums tiks veikta operācija, lūdzu, izstāstiet ārstam slimnīcā, ka Jūs lietojat Oxicodone Vitabalans.
Lietojot oksikodonu ilgstoši, var attīstīties tolerance pret zālēm. Tas nozīmē, ka Jums var būt
nepieciešama lielāka deva, lai panāktu vēlamo pretsāpju iedarbību.
Oksikodone Vitabalns var arī izraisīt fizisku atkarību, un strauji pārtraucot terapiju var parādīties
atcelšanas simptomi. Ja oksikodona terapija vairs nav nepieciešama, var būt ieteicams dienas devu
samazināt pakāpeniski, lai novērstu atcelšanas simptomu rašanos.
Fiziskas vai psihiskas atkarības attīstības risks ir zems, ja oksikodonu lieto atbilstoši norādījumiem
pacientiem, kas cieš no hroniskām sāpēm. Jūs varat apspriest to ar savu ārstu.
Ļoti retos gadījumos, jo īpaši pie lielām devām, var rasties hiperalgēzija (paaugstināta jutība pret sāpēm),
kas nereaģē uz turpmāku oksikodona devas palielinājumu. Var būt nepieciešama oksikodona devas
samazināšana vai zāļu maiņa uz alternatīvu opioīdu.
Citas zāles un Oxycodone Vitabalans
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu
lietot.
Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat:
 stipras pretsāpju zāles (piemēram, citi opioīdi);
 zāles, kas palīdz Jums aizmigt vai ārstēt nemieru (piemēram, sedatīvie līdzekļi un miega zāles);
 zāles depresijas ārstēšanai;
 zāles, ko lieto psihisko vai garīgo traucējumu ārstēšanai (tādas kā antipsihotiskie līdzekļi);
 zāles, ko lieto operācijas laikā (anestēzijas līdzekļi);
 muskuļu relaksanti;
 zāles alerģisko reakciju ārstēšanai (prethistamīna līdzekļi);
 zāles sliktas dūšas vai vemšanas ārstēšanai (pretvemšanas līdzekļi);
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monoaminoksidāzes inhibitorus (MAO inhibitori) vai ja Jūs esat lietojis MAO inhibitorus pēdējo
divu nedēļu laikā. MAO inhibitori ir zāles, ko lieto depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai.
zāles, ko lieto Parkinsona slimības ārstēšanai;
makrolīdu antibiotikas (piemēram, klaritromicīns, eritromicīns un telitromicīns);
azola pretsēnīšu zāles (piemēram, ketokonazols, vorikonazols, itrakonazols un posakonazols);
proteāzes inhibitorus, ko lieto HIV ārstēšanai (piemēram, boceprevīrs, ritonavīrs, indinavīrs,
nelfinavīrs un sahinavīrs);
cimetidīnu (zāles, ko lieto kuņģa čūlas, gremošanas traucējumu un grēmu ārstēšanai);
rifampicīnu (antibiotika tuberkulozes ārstēšanai);
karbamazepīnu vai fenitoīnu (lieto epilepsijas ārstēšanai);
asinszāli (Hypericum, dažu dabas produktu sastāvā);
paroksetīnu (antidepresants);
hinidīnu (zāles pret sirds aritmiju);
antikoagulantus (zāles pret asins recēšanas);

Oxycodone Vitabalans un nomierinošo zāļu, tādu kā benzodiazepīni vai līdzīgas zāles, vienlaicīga
lietošana pastiprina miegainības, apgrūtinātas elpošanas (elpošanas nomākums), komas risku un var
apdraudēt dzīvību. Tāpēc vienlaicīga šo zāļu lietošana jāapsver tikai gadījumos, kad cita veida terapija
nav iespējama.
Ja tomēr Jums nozīmē Oxycodone Vitabalans un nomierinošu zāļu vienlaicīgu lietošanu, to deva un
lietošanas ilgums ārstam ir jāierobežo.
Lūdzu, izstāstiet ārstam par visām nomierinošām zālēm, kuras lietojat, un stingri ievērojiet ārsta
ieteikumus par devu. Būtu vēlams informēt draugus vai tuviniekus par iespējamām pazīmēm un
simptomiem, kas aprakstīti iepriekš. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums parādās šie simptomi.


Blakusparādību risks palielinās, ja Jūs lietojat antidepresantus (piemēram, citaloprāmu,
duloksetīnu, escitaloprāmu, fluoksetīnu, fluvoksamīnu, paroksetīnu, sertralīnu, venlafaksīnu). Šie
līdzekļi var mijiedarboties ar oksikodonu, un Jums var rasties tādi simptomi kā nekontrolētas,
ritmiskas muskuļu, ieskaitot muskuļu, kas kontrolē acu kustības, kontrakcijas, uzbudinājums,
pārmērīga svīšana, trīce, refleksu pastiprināšanās, palielināts muskuļu stīvums, ķermeņa
temperatūras paaugstināšanās virs 38 °C. Ja Jums rodas šādi simptomi, sazinieties ar ārstu.

Oxycodone Vitabalans kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu
Oxycodone Vitabalans var lietot kopā vai bez uztura, ar pietiekamu šķidruma daudzumu.
Alkohola lietošana Oxycodone Vitabalans lietošanas laikā var padarīt Jūs miegaināku vai palielināt
nopietnu blakusparādību risku, tādu kā sekla elpošana ar elpošanas apstāšanas risku, un samaņas zudums.
Ieteicams nelietot alkoholu, kamēr Jūs lietojat Oxycodone Vitabalans.
Greipfrūtu sula var kavēt oksikodona metabolismu, kas pastiprinās tā ietekmi. Tāpēc Jums jāizvairās no
greipfrūtu sulas lietošanas Oxycodone Vitabalans lietošanas laikā.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat
grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā no Oxycodone Vitabalans lietošanas jāizvairās tik ilgi, cik
vien iespējams.
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Grūtniecība
Ir ierobežoti dati par oksikodona lietošanu grūtniecēm. Oksikodons šķērso placentu un nokļūst bērna
asinsritē. Oksikodona lietošana grūtniecības periodā var izraisīt atcelšanas simptomus jaundzimušajiem.
Oksikodons var izraisīt smagus elpošanas traucējumus jaundzimušiem, kas dzimuši mātēm, kuras saņēma
oksikodonu pēdējo 3-4 nedēļu laikā pirms dzemdībām. Oxycodone Vitabalans drīkst lietot grūtniecības
laikā tikai, ja ieguvums atsver iespējamos riskus bērnam.
Barošana ar krūti
Oksikodons var izdalīties mātes pienā un izraisīt elpošanas grūtības jaundzimušajiem. Tādējādi
Oxycodone Vitabalans nedrīkst lietot, barojot bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Ārstēšana ar Oxycodone Vitabalans var samazināt modrību un reaģēšanas spējas tādā mērā, ka Jūs
nevarat turpināt vadīt transportlīdzekli vai apkalpot darbgaldus un mehānismus. Kaut gan, stabilas
terapijas gadījumā vispār aizliegt vadīt transportlīdzekli nav nepieciešams. Jautājiet savam ārstam
padomu.

3.

Kā lietot Oxycodone Vitabalans

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet
ārstam vai farmaceitam.
Jūsu ārsts piemēros Jums zāļu devu atbilstoši sāpju stiprumam un Jūsu individuālajai jutībai. Parastā deva
ir:
Pieaugušie un pusaudži vecāki par 12 gadiem
Parasti sākuma deva pacientiem, kuri iepriekš nav lietojuši opioīdus, ir 5 mg ik pēc 6 stundām. Ja
nepieciešams, Jūsu ārsts var saīsināt devas intervālu līdz 4 stundām. Tomēr, Oxycodone Vitabalans
nedrīkst lietot vairāk nekā 6 reizes dienā.
Bērni līdz 12 gadu vecumam
Oxycodone Vitabalans drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, nav pierādīta.
Tādēļ, lietošana bērniem jaunākiem par 12 gadiem nav ieteicama.
Gados vecāki pacienti
Jūsu ārsts noteiks Jums vispiemērotāko devu. Jālieto zemākā sākumdeva, ko pakāpeniski palielina līdz
tiek sasniegts vēlamais pretsāpju efekts.
Pacienti ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem vai samazinātu ķermeņa svaru
Jūsu ārsts var nozīmēt mazāku sākuma devu.
Pacientiem, kuri jau iepriekš ir ārstēti ar citiem stipriem sāpes mazinošiem līdzekļiem (opioīdiem), ārsts
var nozīmēt lielāku sākuma devu.
Jūsu ārsts izlems, cik daudz zāles Jums jālieto katru dienu un pēc tam, kā dalīt Jūsu kopējo dienas devu
rīta un vakara devās. Jūsu ārsts sniegs Jums arī citus ieteikumus par devu pielāgošanu, kas var būt
nepieciešams ārstēšanas laikā.
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Ja Jums ir sāpes starp Oxycodone Vitabalans devām, Jums var būt nepieciešamas lielākas Oxycodone
Vitabalans devas. Lūdzu pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir šī problēma.
Ja Jums ir nepieciešama ilgstoša stipro sāpju ārstēšana, Jūs pāriesiet uz oksikodona hidrohlorīda ilgstošās
darbības tabletēm.
Lietojiet apvalkotās tabletes ar pietiekamu šķidruma daudzumu (piem., pusglāze ūdens) katras 4 līdz 6
stundās, kā ir nozīmējis Jūsu ārsts. Jūs varat lietot tabletes ar vai bez ēdiena.
Ja esat lietojis Oxycodone Vitabalans vairāk nekā noteikts
Ja Jūs esat lietojis(-usi) vairāk Oxycodone Vitabalans nekā noteikts vai ja bērni nejauši lietojuši zāles,
lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai slimnīcu, lai saņemtu viedokli par risku un ieteikumus turpmākai
rīcībai.
Pārdozēšana var izraisīt stipru miegainību, elpošanas grūtības, šauras acu zīlītes, muskuļu vājumu, zemu
asinsspiedienu, palēninātu sirdsdarbību, asinsrites kolapsu un ūdens uzkrāšanos plaušās. Tas var izraisīt
bezsamaņu un komu vai pat nāvi. Kad vēršaties pēc medicīniskās palīdzības, pārliecinieties, ka esat
paņēmis līdzi šo instrukciju un visas atlikušās tabletes, lai parādītu ārstam.
Ja esat aizmirsis lietot Oxycodone Vitabalans
Ja Jūs esat aizmirsis lietot nozīmēto devu, Jums jālieto nākamo devu, tiklīdz atceraties un turpiniet
lietošanu kā iepriekš. Nelietojiet divas devas 4 stundu laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu
aizmirsto tableti.
Ja pārtraucat lietot Oxycodone Vitabalans
Nepārtrauciet lietot šīs zāles pēkšņi, ja vien ārsts Jums to neiesaka. Ja vēlaties pārtraukt tablešu lietošanu,
vispirms pārrunājiet to ar savu ārstu. Viņš/viņa pastāstīs, kā to darīt, parasti, mazinot devu pakāpeniski, lai
Jums neattīstās nepatīkamie efekti. Var rasties atcelšanas simptomi, tādi kā žāvas, lielas acu zīlītes, acu
asarošana, iesnas, trīce, svīšana, trauksme, nemiers, krampji un bezmiegs, ja Jūs pēkšņi pārtraucat lietot
šīs tabletes.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)
 miegainība, reibonis, galvassāpes
 aizcietējums, slikta dūša, vemšana
 nieze
Bieži (skar 1 līdz 10 no 100 lietotājiem)
 anoreksija, apetītes zudums
 satraukums, apjukuma stāvoklis, depresija, patoloģiski pacilāts noskaņojums, miega traucējumi
(bezmiegs), nervozitāte, neparasta domāšana, nogurums
 trīce
 elpas trūkums, izteikti samazināta elpošanas spēja (elpošanas nomākums), elpošanas grūtības,
sēkšana
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sausa mute, sāpes kuņģī, caureja, atraugas, gremošanas traucējumi
izsitumi, pārmērīga svīšana
urinēšanas traucējumi
vājums (astēnija)

Retāk (skar 1 līdz 10 no 1 000 lietotājiem)
 anafilakstiskas reakcijas, hipersensitivitāte, alerģiskas reakcijas
 ūdens aizture organismā
 dehidratācija
 uzbudinājums, emocionāla labilitāte, samazināts libido, izmaiņas personībā, halucinācijas, redzes
traucējumi, dzirdes saasināšanās (hiperakūzija), atkarība no zālēm
 atmiņas zudums, krampji, muskuļu tonusa izmaiņas, samazināta jutība pret sāpēm vai
pieskārienu, raustīšanās, runas traucējumi, ģībonis, kņudēšanas vai durstīšanas sajūta
(parestēzija), garšas sajūtas izmaiņas, muskuļu kustību koordinācijas trūkums
 asaru izdalīšanās izmaiņas, acu zīlīšu lieluma samazināšanās, redzes traucējumi
 reiboņa sajūta vai 'griešanās' (vertigo)
 paātrināts, neregulārs sirds ritms, sirds ritma traucējumi (sirdsklauves)
 asinsvadu paplašināšanās
 pastiprināta klepošana, iekaisis kakls, iesnas, balss izmaiņas
 apgrūtināta rīšana, čūlas mutē, smaganu iekaisums, mutes iekaisums, gāzes
 paaugstināts aknu enzīmu līmenis
 urinēšanas grūtības
 erektilā disfunkcija
 drebuļi, nejaušas traumas, sāpes (piem., sāpes krūtīs), vispārēja slikta pašsajūta (savārgums),
roku, potīšu vai pēdu pietūkums, migrēna
 zāļu atcelšanas simptomi, tolerance pret zālēm, slāpes



stāvoklis, kas izraisa anormālu antidiurētiskā hormona veidošanos (neatbilstoša
antidiurētiskā hormona sekrēcijas sindroms)

Reti (skar 1 līdz 10 no 10 000 lietotājiem)
 limfmezglu pietūkums
 lēkmes, īpaši pacientiem ar epilepsiju vai pacientiem ar noslieci uz krampju lēkmēm, muskuļu
spazmas
 zems asinsspiediens (hipotensija), asinsspiediena pazemināšanās pieceļoties, kas izraisa reiboni,
apreibumu vai ģīboni (ortostatiska hipotensija)
 smaganu asiņošana, palielināta apetīte, tumšas krāsas vēdera izeja, zobu krāsošanās un bojājumi,
zarnu nosprostojums (ileuss)
 sausa āda, herpes simplex vīrusa izraisīta saslimšana, pastiprināta fotosensitivitāte (ādas jutīgums
pret saules gaismu)
 asinis urīnā
 menstruālās asiņošanas pārtraukšanās
 svara izmaiņas, baktēriju izraisītas ādas infekcijas (celulīts)
Ļoti reti (skar mazāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem)
 nātrene vai zvīņojoši izsitumi
Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)
 agresivitāte
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paaugstināta jutība pret sāpēm
zobu kariess
iekaisums, kas izraisa sāpes vēderā vai caureju (holestāze), stipras vēdera sāpes, kuras izraisa
žultsakmeņi (žults kolikas)



Oxycodone Vitabalans ilgstoša lietošana grūtniecības laikā var izraisīt dzīvībai bīstamus
atcelšanas simptomus jaundzimušajam. Simptomi, kas iespējami
bērnam, ir
uzbudināmība, hiperaktivitāte un neparasti gulēšanas paradumi, raudāšana smalkā balsī,
drebuļi, vemšana, caureja un nepieņemšanās svarā.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī
uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām
arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu
drošumu.

5.

Kā uzglabāt Oxycodone Vitabalans

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera vai kastītes pēc “EXP”. Derīguma
termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka tabletes ir bojātas vai tabletes ir izmainījušas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs
nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Oxycodone Vitabalans satur



Aktīvā viela ir oksikodona hidrohlorīds. Katra tablete satur 5 mg vai 10 mg oksikodona hidrohlorīda.
Citas sastāvdaļas ir:
Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, preželatinizēta ciete (kukurūzas) un magnija stearāts.
Tabletes apvalks: polidekstroze, hipromeloze, titāna dioksīds (E171) un makrogols.

Oxycodone Vitabalans ārējais izskats un iepakojums
Oxycodone Vitabalans ārējais izskats:
5 mg: balta, apaļa, izliekta tablete, diametrs 6 mm.
10 mg: balta, apaļa, izliekta tablete, ar dalījuma līniju viena pusē, diametrs 8 mm. Tableti var sadalīt
vienādas devās.
Iepakojuma lielumi:
30 un 100 tabletes blisterī.
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Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
Somija
Tel.: +358 3 615 600
Fakss: +358 3 618 3130
Ražotājs

Vitabalans Oy
Varastokatu 7-9
13500 Hämeenlinna
Somija
Šis zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEA) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:
Oxycodone Vitabalans (Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Norvēģija, Polija,
Zviedrija, Slovākija)
Oksikodon Vitabalans (Slovēnija)
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019-08-20

