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NEOAZARINA/ НЕОАЗАРИН 
Codeini phosphas hemihydricus + Thymi herba pulveratum  

10 мг + 316 мг, таблетки вкриті оболонкою 
 

 
Уважно прочитайте цю інструкцію, перед тим як приймати препарат, оскільки вона 
містить важливу для вас інформацію. 
- Завжди використовуйте цей препарат так, як описано в інструкції або за вказівками 
лікаря або фармацевта. 
- Збережіть цей листок-вкладиш, на випадок, якщо вам доведеться прочитати його ще раз. 
- Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація, зверніться до свого фармацевта. 
- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або фармацевта, 
включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладиші. 
Дивіться пункт 4. 
- Якщо через декілька днів не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, 
зверніться до лікаря. 

 

Зміст: 

1. Що таке Неоазарин і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Неоазарин 

3. Як приймати Неоазарин 

4. Можливі побічні ефекти 

5. Умови зберігання Неоазарину 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 
1. ЩО ТАКЕ НЕОАЗАРИН І ДЛЯ ЧОГО ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
Неоазарин – препарат, що має протикашльову дію. 

 
Показання: 
При сильних нападах кашлю (особливо нічних). При катарах верхніх 
дихальних шляхів. 
 

2. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ПЕРШ НІЖ ПРИЙМАТИ НЕОАЗАРИН 

Коли не слід приймати Неоазарин 

Якщо у вас алергія на діючі речовини або будь-які інші інгредієнти цього препарату 

(перераховані в розділі 6). 

Якщо пацієнту не виповнилося 12 років. 

Якщо відомо, що пацієнт дуже швидко метаболізує кодеїн у морфін. 

Якщо ви годуєте грудьми. 

Неоазарин не слід застосовувати при гострій дихальній недостатності, гострих нападах 

бронхіальної астми, порушеннях дихання та хронічних запорах. 

Не рекомендується застосовувати препарат довше 7 днів і перевищувати рекомендовані дози 

через можливість звикання. 

 

Застереження та запобіжні заходи 

 

Препарат містить лактозу. Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, 

проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом препарату. 

 

Кодеїн за участю ферменту в печінці перетворюється на морфін. Морфін - це речовина, завдяки 

якій кодеїн діє. У деяких людей є різні варіанти цього ферменту, і він може мати різну дію на 

них. У деяких людей морфін не виробляється або виробляється в дуже малих кількостях, і тоді 

він не матиме протикашльової дії. Інші люди мають більшу ймовірність отримати серйозні 

побічні ефекти через дуже велику кількість виробленого морфіну. Якщо у вас виникли будь-які 
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з наступних побічних ефектів, припиніть прийом цього препарату та негайно зверніться до 

лікаря: повільне або поверхневе дихання, дезорієнтація, сонливість, звужені зіниці, відчуття 

нудоти, запор, відсутність апетиту.  
 

Підлітки старше 12 років 

 

Не рекомендується застосування Неоазарину підліткам з порушенням дихальної функції для 

лікування кашлю або застуди. 

 

Інші ліки та Неоазарин 

 

Розкажіть своєму лікарю або фармацевту про всі препарати, які ви приймаєте або нещодавно 

приймали, а також про всі препарати, які ви плануєте використовувати. 

 

Неоазарин може посилити депресивну дію на центральну нервову систему деяких 

антидепресантів (бензодіазепінів), снодійних (похідних барбітурової кислоти) та 

нейролептиків. Підсилює депресивну дію на дихальний центр інших опіоїдних препаратів та 

посилює дію етилового спирту. Може взаємодіяти з інгібіторами МАО, антигістамінними 

препаратами, препаратами, що знижують артеріальний тиск. 

 

Вагітність, годування груддю та фертильність. 

 

Не застосовувати препарат під час вагітності та годування груддю. Кодеїн і морфін проникають 

у грудне молоко. 

 

Якщо ви думаєте, що можете бути вагітні або плануєте мати дитину, проконсультуйтеся з 

лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати цей препарат. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

 

Препарат може спричинити порушення психофізичної працездатності, тому пацієнтам не слід 

керувати автотранспортом або працювати з механізмами під час лікування. 

 

3. ЯК ПРИЙМАТИ НЕОАЗАРИН  
Завжди використовуйте цей препарат так, як описано в цьому листку-вкладиші, або за 

вказівками лікаря або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, якщо ви в чомусь 

не впевнені. Застосовувати препарат перорально. 

 

Дорослі та підлітки старше 12 років: по 1-2 таблетки 3 рази на добу. 

Діти до 12 років: Неоазарин протипоказаний дітям до 12 років. 

 

Підлітки від 12 до 18 років: Неоазарин не рекомендується застосовувати підліткам від 12 до 18 

років з порушенням дихальної функції. 

 

Передозування Неоазарину  
Про випадки передозування препаратом не повідомлялося. У крайніх випадках прийом 

препарату у занадто високих дозах може викликати нудоту, блювоту, біль у животі, головний 

біль, депресію, порушення дихання, збудження, рясне потовиділення, судоми і навіть втрату 

свідомості. У разі прийому значно більшої дози, ніж рекомендована, зверніться до лікаря. 

Тривале вживання високих доз може призвести до звикання. 

 

Якщо ви забули прийняти Неоазарин 

Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати забутий прийом. 

 

Якщо ви припинили використовувати Неоазарин 



3 
 

Якщо у вас виникли додаткові питання щодо застосування цього препарату, зверніться до свого 

лікаря або фармацевта. 

 

 

4. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ 

Як і всі лікарські засоби, Нервосол може викликати побічні ефекти, хоча не 

у всіх вони виникають. Побічні ефекти лікарських засобів представлені відповідно до 

класифікації систем органів MedDRA і частоти їх виникнення: дуже часто (≥1/10); часто (від 

≥1/100 до <1/10); не дуже часто (≥1/1000 до <1/100); рідко (≥1/10000 до <1/1000); дуже рідко 

(<1/10 000); невідома (не можна встановити на основі зібраних даних). 

 

Під час прийому Неоазарину можуть виникнути: 
 

Шлунково-кишкові розлади (сухість у роті, нудота, блювання, запор) – частота невідома. 
Психічні розлади (розлади сну) – частота невідома. 

 
Порушення імунної системи (алергічні реакції, наприклад у вигляді уражень шкіри) – частота 

невідома.
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Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або фармацевта, 

включно з будь-якими побічними ефектами, не перерахованими в цій брошурі. Про побічні 

ефекти можна повідомити безпосередньо в Департамент моніторингу побічних ефектів 

лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 

біоцидних препаратів, 

Ал. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Варшава, номер телефону: +48 22 49 21 301, 

номер факсу: +48 22 49 21 309, електронна пошта: ndl@urpl.gov.pl 

Про побічні ефекти також можна повідомити власника реєстраційного посвідчення. 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви допомогаєте в наданню ширшої інформації про безпеку 

цього препарату. 

 

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ НЕОАЗАРИНУ 

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці. Не зберігати при температурі вище 25°С. 

 

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 

упаковці. 

Термін придатності відноситься до останнього дня даного місяця. 

 

Ліки не слід викидати через стічні води або до побутових відходів. Запитайте свого фармацевта, 

як викинути ліки, які більше не потрібні. Така поведінка допоможе захистити навколишнє 

середовище. 

 

6. ВМІСТ УПАКОВКИ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Що містить Неоазарин 

Активними речовинами препарату є: 

Кодеїн фосфат гемігідрікус - 10 мг 

Трава чебрецю в порошку (Thymi herba pulveratum) - 316 мг 

 

Допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, повідон К-30, макрогол 6000, 

тальк, ефірна олія анісу. 

 

Як виглядає Неоазарин та вміст упаковки 

Таблетки, вкриті оболонкою, від сіро-зеленого до зелено-коричневого кольору. 

Блістерна плівка з алюмінію/ПВХ, що містить 10 таблеток, вкритих оболонкою, у картонній 

коробці. 

 

Власник реєстраційного посвідчення та 

виробник  

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. 50-
951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68 

tel.: + 48 71 33 57 225 

fax: + 48 71 37 24 740 

e-mail: herbapol@herbapol.pl 

 
За більш детальною інформацією звертатись до відповідального суб’єкта: тел.: 71 321 86 04 вн. 
123 
 


