
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України

Реєстраційне посвідчення

ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу

НЬЮРЕКС АН®
(Neurexan®)

Склад:
діючі речовини:
1 таблетка містить: Avena sativa D2 -  0,6 мг, Coffea arabica D12 -  0,6 мг, Passiflora incamata 
D2 — 0,6 мг, Zincum isovalerianicum D4 -  0,6 мг; 
допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: круглі, плоскі таблетки з фаскою, від білого до жовто- 
білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не 
визначаються.

Клінічні характеристики.
Показання.
Розлади сну та підвищена нервова збудливість.

Протипоказання.
Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Про випадки взаємодії не повідомлялося.
Слід повідомити лікаря про всі лікарські засоби, що застосовувалися останнім часом. 

Особливості застосування.
Якщо симптоми не зникають або стан погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем. 
Пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю 
лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат. 
Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш 
ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Токсичність гомеопатично розведених речовин, що входять до складу лікарського засобу, при 
застосуванні у період вагітності та годування груддю не встановлена.
Перед застосуванням препарату у період вагітності або годування груддю слід 
проконсультуватися з лікарем.



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. Про випадки впливу на здатність керувати транспортними засобами та 
використовувати механізми не повідомлялося, і він не очікується завдяки гомеопатичним 
розведенням.

Спосіб застосування та дози.
Якщо не призначено інакше:
Стандартна доза:
Дорослим та дітям віком від 12 років: 1 таблетка 3 рази на добу.
Дітям віком від 2 років до 12 років застосовувати лише за рекомендацією лікаря.

Початкова доза та доза при гострих станах:
Дорослим та дітям віком від 12 років: 1 таблетка кожні Уг-І годину до 12 разів на день, потім 
продовжити зі стандартним дозуванням.
Дітям віком від 2 років до 12 років застосовувати лише за рекомендацією лікаря.

Таблетку тримати в ротовій порожнині до повного розсмоктування. Для дітей можна 
роздробити таблетку і додати до невеликої кількості води. Лікарський засіб слід застосовувати 
за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди.

Діти. Застосовується дітям віком від 2 до 12 років після консультації лікаря.

Передозування. Не відзначалося і не очікується завдяки гомеопатичним розведенням.
При перевищенні рекомендованої дози необхідно проконсультуватися з лікарем.

Побічні реакцій j
Лікарський засіб «Ньюрексан®» може викликати побічні реакції. В окремих і випадках 
повідомлялося про тимчасові шкірні реакції. Також застосування гомеопатичних лікарських 
препаратів може спричинити тимчасове погіршення стану (початкове загострення).

Термін придатності. 5 років.
Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання. Спеціальних умов зберігання не потребує.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 або по 50 таблеток у поліпропіленовому контейнері, 1 контейнер у 
картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.


