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Nervosol TABS/ Нервосол ТАБС 

100 мг + 32 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum + Lupuli floris extractum siccum 

 
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 4 тижні не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до 
лікаря. 

 

Зміст: 

1. Що таке Нервосол ТАБС і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Нервосол ТАБС 

3. Як приймати Нервосол ТАБС 

4. Можливі побічні ефекти 

5. Умови зберігання Нервосолу ТАБС 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

 

1. Що таке Нервосол ТАБС і для чого він використовується  

Нервосол ТАБС є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування 

за особливими показаннями, що виникають з його тривалого застосування. 

Нервосол ТАБС застосовують при легких станах нервового напруження, а також при 

труднощах із засипанням. 

Якщо через 4 тижні не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до 

лікаря. 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Нервосол ТАБС  

 

Коли не слід приймати Нервосол ТАБС 
 
Якщо у вас алергія на активні речовини (сухі екстракти кореня валеріани та шишок хмелю) і на 

рослини  з родини Валер'янових (Valerianaceae) та Коноплевих (Cannabaceae) або будь-які інші 

інгредієнти цього препарату (перераховані в розділі 6). 

 

Застереження та запобіжні заходи  
Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, 

перш ніж приймати Нервосол ТАБС. 

 

Діти 

Нервосол ТАБС не слід застосовувати дітям віком до 12 років. 

 

 

Нервосол ТАБС та інші лікарські засоби 

 

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

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

 

Дані про фармакологічні взаємодії з іншими лікарськими засобами обмежені. Не повідомлялося 

про клінічно значущі взаємодії з препаратами, що метаболізуються ізоферментами цитохрому 

P450 CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 або CYP 2E1. 
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Одночасне застосування Нервосол ТАБС та синтетичних седативних засобів не 

рекомендується. 

  

Прийом Нервосол ТАБС разом з їжею та напоями 

Приймати препарат перорально, запиваючи таблетку водою. 

 

 
Вагітність і годування груддю 

 
Не використовуйте цей лікарський засіб, якщо ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що 
можете бути вагітні або плануєте мати дитину. 
 
Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

 
Nervosol TABS може погіршити здатність керувати автомобілем та іншими механізмами. Після 
прийому препарату пацієнтам слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з 
механізмами. 

 

Препарат містить висушену розпиленням рідку глюкозу, соєвий лецитин і барвник allura 

red AC aluminum lake (E129). 

 

Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, 

перш ніж приймати Нервосол ТАБС. Препарат може викликати алергічні реакції. 

 

3. Як приймати Нервосол ТАБС 

 
Завжди використовуйте цей препарат так, як описано в листку-вкладиші, або за 
вказівками лікаря або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, 
якщо ви в чомусь не впевнені. Використовувати перорально. 
 
Дорослі та підлітки віком від 12 років: 
- при легкому нервовому напруженні по 2 таблетки, вкриті оболонкою, 3 рази на 
добу, 
 
- у разі труднощів із засипанням як снодійний засіб 2 таблетки, вкриті оболонкою, 
за годину до сну. 
 
Максимальна добова доза препарату становить 6 таблеток. 
 
Якщо симптоми утримуються під час застосування препарату і зберігаються 
більше 4 тижнів, слід звернутися до лікаря. 

 

Передозування Нервосол ТАБС  
Передозування кореня валеріани може викликати такі симптоми, як втома, схваткообразний 
біль 
у животі, стиснення в грудях, запаморочення, тремтіння рук і розширення зіниць. У разі 
передозування зверніться до лікаря. 
 

Якщо ви забули прийняти Нервосол 

Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати забутий прийом. 

 

Якщо ви припинили використовувати Нервосол 

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

лікаря або фармацевта. 

 

4. Можливі побічні ефекти  



3 
 

Як і всі лікарські засоби, Нервосол ТАБС може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають 

не у всіх. 

 

Побічні ефекти лікарських засобів представлені відповідно до системи органів MedDRA та 

частоти виникнення: невідома (не можна оцінити за наявними даними). Під час застосування 

Нервосолу ТАБС можуть виникнути шлунково-кишкові розлади: нудота, схваткообразний біль 

у животі – частота невідома. 

 

При появі інших, не описаних вище побічних ефектів, слід звернутися до лікаря або 

фармацевта. 

 

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.
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5. Умови зберігання Нервосолу ТАБС 

Зберігати при температурі нижче 25 °С. 

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці. 

 

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці 

після абревіатури EXP. 

Термін придатності відноситься до останнього дня зазначеного 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 Нервосол ТАБС  
Активними речовинами препарату є сухий водно-спиртовий екстракт кореня валеріани 

(Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum) і сухий екстракт шишок хмелю (Lupuli floris 

extractum siccum). 

 

Одна таблетка, вкрита оболонкою, містить: 

 

100 мг водно-спиртового екстракту (у вигляді сухого екстракту) Valeriana officinalis Lsl, корінь 

(корінь валеріани) (3 - 6: 1), екстрагент: етанол (70% V/V) і 32 мг екстракту (у вигляді сухого 

екстракту) Humulus lupulus L., flos (шишки хмелю) (4 - 8: 1), екстрагент: етанол (40% V/V). 

Допоміжні речовини: висушена розпиленням рідка глюкоза, соєвий лецитин, allura red AC 

aluminum lake (E129). 

 

Допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, мальтодекстрин, мікрокристалічна 

целюлоза з додаванням колоїдного безводного діоксиду кремнію, натрію кроскармелоза, 

стеарат магнію, покриття Opadry II (полівініловий спирт, тальк, діоксид титану E171, макрогол, 

E171, макрогол, лакумін 325) ). 

 

Як виглядає Нервосол та вміст упаковки 

Нервосол ТАБС – світло-фіолетові, круглі двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою. 

 

Упаковка містить 1 блістер з 30 таблетками, вкритими оболонкою. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


