
Neurobioif
Συνδυασμός βιταμινών Βν Β6 και Β12σε υψηλή δοσολογία.

Ιδιότητες
To NEUROBION® είναι συνδυασμός των τριών βιταμινών Βυ Βθ, Β12.
Η Βιταμίνη Β1 παίρνει μέρος στην παραγωγή (έκλυση) της απαραίτητης ενέργειας για τις ανά
γκες του κυττάρου (κύκλος του KREBS, σύνθεση ακετυλοχολίνης, οδός πεντοζών).
Η Βιταμίνη Βθ που είναι το συνένζυμο πολλών ενζυματικών αντιδράσεων, παρεμβαίνει στο σχη
ματισμό της σεροτονίνης, της βιταμίνης ΡΡ και στη σύνθεση του GABA.
Η Βιταμίνη Β12, με μορφή συνενζύμων, είναι απαραίτητη στην αιμοποίηση.

Ενδείξεις
• Κάθε κατάσταση με έλλειψη ή αυξημένες ανάγκες σε αυτές τις βιταμίνες.
• Ιατρογενής δημιουργία ελλείψεως βιταμινών (χρήση αντιβιοτικού, διανικοτύλη).
• Πιθανώς αποτελεσματικό σε όλες τις μορφές αλκοολισμού (κυρίως σε αλκοολική εγκεφαλο- 
πάθεια) και στην αγωγή της αποτοξίνωσης.

Αντενδείξεις
Ιστορικό αλλεργίας σε κυανοκοβαλαμίνες.

Προσοχή στη χορήγηση
Αφορά τις φύσιγγες NEUROBION®:
Απαγορεύεται η χορήγηση του φαρμάκου σε νεογνά. Επίσης δεν πρέπει να χορηγείται κατά τα 
δύο πρώτα έτη της ζωής, διότι περιέχει ως συντηρητικό Βενζυλική αλκοόλη.

Προφυλάξεις
Η Βιταμίνη Βθ ενεργοποιεί την περιφερική DOPA-αποκαρβοξυλάση.
Κατά συνέπεια δεν πρέπει να χορηγείται η Βιταμίνη Βθ με τη LEVODOPA παρά μόνο μαζί με ένα 
αναστολέα της δοπα-αποκαρβοξυλάσης.
Η ημερήσια δόση Βιταμίνης Βθ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2g.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σπανίως, αλλεργικές αντιδράσεις. Περιφερικές νευρολογικές αντιδράσεις, συγκεκριμένα του 
τύπου παραισθησίας, παρατηρήθηκαν μετά παρατεταμένη λήψη υψηλών δόσεων Βιταμίνης Βθ 
(2 έως 3g) ημερησίως και του προϊόντος αυτού.



Οδηγίες αντιμετωπίσεως τυχόν δηλητηριάσεως:
Δεν χρειάζονται, διότι δεν υπάρχει περίπτωση.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 210 77 93 777.

Δοσολογία και Τρόπος χρήσεως
• Οι φύσιγγες NEUROBION® γίνονται σε αργή ενδομυϊκή (βαθειά ενδογλουτιαία) ένεση.
Στην οξεία φάση χορηγείται καθημερινά 1 φύσιγγα NEUROBION®.
Για την αποθεραπεία χορηγούνται 2-3 φύσιγγες την εβδομάδα.
Σε περιπτώσεις ελαφρότερων παθήσεων μπορεί η δοσολογία αυτή να είναι αρκετή.
• Τα επικαλυμμένα δισκία NEUROBION® χορηγούνται στα μεσοδιαστήματα των ενέσεων, για 
τη συνέχεια της θεραπείας μετά την ενέσιμη χορήγηση, καθώς και για την πρόληψη υποτροπών. 
Χορηγούνται γενικά 1-3 επικαλυμμένα δισκία 3 φορές την ημέρα, κατά ή μετά τα γεύματα. 
Μπορεί να ληφθεί μεγαλύτερη ημερήσια δόση επειδή δεν αναμένονται φαινόμενα από υπέρβα
ση της δοσολογίας.
Για θεραπεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αρκεί 1 επικαλυμμένο δισκίο την ημέρα.

Σύνθεση
• NEUROBION® φύσιγγες: Κάθε φύσιγγα 3 ml διαλύματος περιέχει 100 mg βιταμίνης Β1 (θεια- 
μίνη), 100 mg βιταμίνης Βθ (πυριδοξόλη), 1000 μg βιταμίνης Β12 (κυανοκοβαλαμίνη).
Έκδοχα: Potassium Cyanide, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide 1M, Water for injection.

• NEUROBION® επικαλυμμένα δισκία (με ζάχαρη): Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 100 
mg βιταμίνης Β, (θειαμίνη), 200 mg βιταμίνης Βθ (πυριδοξόλη), 200 pg βιταμίνης Β12 (κυανοκοβα
λαμίνη).

Μορφές και Συσκευασία
• NE’JROBION® φύσιγγες: Κουτί 3 φυσίγγων των 3 ml.
• NEUROBION® επικαλυμμένα δισκία: Κουτί 20 δισκίων.

“ Μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που γράφεται στο κουτί του."

“ Όλα τα φάρμακα φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και σε μέρος δροσερό αλλά χωρίς υγρασία.”

“Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλού- 
με να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της 
υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284,15562, Χολαργός, www.eof.gr)”.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Str. 40,
65824 Schwalbach am Taunus,
Γ ερμανία
Τηλ.: +49 61 51 / 8 56-22 60

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Galenica A.E.
Ελευθερίας 4,
145 64 Κηφισιά
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