
 

 

NERVOSOL/ НЕРВОСОЛ 
рідина для перорального застосування 

 
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 7 днів не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до 
лікаря. 

 

Зміст: 

1. Що таке Нервосол і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Нервосол 

3. Як використовувати Нервосол 

4. Можливі побічні ефекти 

5. Умови зберігання Нервосолу 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

 

1. ЩО ТАКЕ НЕРВОСОЛ І ДЛЯ ЧОГО ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

Нервосол є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування за 

особливими показаннями, що виникають з його тривалого застосування. 

 

Показання до застосування 

 

Нервосол застосовують при легких станах нервового напруження і тривоги, а також при 

періодичних труднощах із засипанням. 

 

Якщо через 7 днів не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря. 

 

2. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ПЕРШ НІЖ ПРИЙМАТИ НЕРВОСОЛ 
 
Коли не слід приймати Нервосол 
 
Нервосол не слід застосовувати, якщо у пацієнта алергія на діючу речовину. 
 

Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом перед застосуванням Нервосолу. 
 
Препарат містить в середньому 53,5% (V/V) етанолу (спирту), тобто приблизно 2,16 г в 5 мл, 
що еквівалентно прибл. 50 мл пива або приблизно 20 мл вина. 
 
Не рекомендується застосовувати людям, які страждають на епілепсію, захворювання печінки 
або алкоголізм. 
 
Компонент препарату, екстракт кореня дягелю, містить фуранокумарин (псорален), який 
викликає реакції гіперчутливості шкіри на світло (фотоалергію) та запалення шкіри. 
 
Тому під час застосування Нервосолу слід уникати тривалого перебування на сонці та/або 
інтенсивного впливу УФ-променів (наприклад, солярій). 
 
Одночасне застосування препарату з синтетичними седативними засобами не рекомендується. 
 
Діти та молодь 
 
У зв’язку з відсутністю клінічних даних та вмістом етанолу в препараті застосування 
Нервосолу дітям віком до 12 років не рекомендується. 
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Інші ліки та Нервосол 

 

Повідомте лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає або нещодавно 

приймав, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

Досліджень взаємодії інших препаратів з препаратом Нервосол не проводилося. 

 

Одночасне застосування препарату з синтетичними седативними засобами не рекомендується. 

 

Вагітність, годування груддю та фертильність 

 
У зв’язку з відсутністю клінічних досліджень щодо безпеки під час вагітності та годування 
груддю та вміст етанолу в продукті, застосування Нервосолу в цей період не рекомендується. 

Вплив препарату на фертильність невідомий. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

 
Кожна доза Нервосолу (1 чайна ложка) містить приблизно 2,16 г етанолу. Препарат 
незначною або помірною мірою послаблює здатність керувати транспортними засобами, 
працювати з механізмами, а також психомоторні навички (плавання, робота на висоті). 
Пацієнти, які приймають Нервосол, не повинні керувати автотранспортом або працювати з 
іншими механізмами протягом цього часу. 

 

3. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕРВОСОЛ  
Завжди використовуйте цей препарат так, як описано в листку-вкладиші, або згідно 

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

чомусь не впевнені. 

 

Дорослі та підлітки старше 12 років 

Перорально: по 5 мл (1 чайна ложка) препарату 3 рази на день. 

 

Якщо ви відчуваєте труднощі із засипанням, рекомендується прийняти додаткову дозу 5-10 мл 

(1-2 чайні ложки) протягом 30-60 хвилин до сну, з більш ранньою дозою під час вечері (за 

необхідності). 

 

Уникайте перебування на сонці після застосування препарату. 

 

Діти до 12 років 

 

У зв’язку з відсутністю даних та вмістом етанолу в продукті застосування Нервосолу дітям 

віком до 12 років не рекомендується. 

 
Передозування Нервосолу 
 
Жодного випадку передозування Нервосолом не було зареєстровано. 
Втома, спазми в животі, стиснення в грудях, запаморочення, тремтіння рук і розширення зіниць 
– такі ефекти були описані після прийому дози, що містить понад 20 г кореня валеріани, яка 
еквівалентна випитим 169,3 мл продукту (тобто 34 чайним ложкам). Симптоми отруєння 
зникли спонтанно протягом 24 годин. 
 
 

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. 
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4. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ РЕФЕКТИ 

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 наявних даних). 

 

Під час застосування Нервосолу можуть виникнути: 

 

Порушення імунної системи 

Алергічні реакції - частота невідома. 

 

Порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини 

Підвищена чутливість шкіри до сонячного світла - частота невідома. 

 

Розлади шлунка і кишечника 

Нудота, схваткообразний біль у животі – частота невідома.  

 

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 

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці. Захищати від сонячного світла. 

 

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. 

 

 

5. ВМІСТ УПАКОВКИ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 

Що містить Нервосол 

 

Діючою речовиною препарату є комплексний екстракт (1:2) з: 25% кореня валеріани 

(Valerianae radice), 25% трави меліси (Melissae herba), 20% кореня дягелю (Angelicae 

archangelicae radice), 15% хмелю ( Lupuli flore), 15% квітки лаванди (Lavandulae flore). 

 

Препарат містить 50–57% (V/V) етанолу (спирту), тобто. близько 2,16 г в 5 мл. 

 

Як виглядає Нервосол та вміст упаковки 

Нервосол являє собою коричнево-зелену рідину. 

 

Упаковка складається з кольорової скляної пляшки, що містить 35 г або 100 г рідини, закритої 

кришкою з ПНД, що загвинчується, поміщеної разом з листком-вкладишем в картонну 

коробку. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


