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НЬЮРЕКСАН®
Саудалық атауы
Ньюрексан®  
Халықаралық патенттелмеген атауы
Жоқ 
Дәрілік түрі
Таблеткалар
Құрамы 
Бір таблетканың құрамында   
белсенді заттар: 
Avena sativa D2 0.6 мг 
Coffea arabica D12  0.6 мг 
Passiflora incarnata D2 0.6 мг 
Zincum isovalerianicum D4 0.6 мг 
қосымша заттар: лактоза моногидраты, магний стеараты.
Сипаттамасы
Ақтан сарғыш-ақ түске дейін, дөңгелек пішінді, беткейі жайпақ, ойығы бар 
таблеткалар. Иісі жоқ.
Фармакотерапиялық тобы
Жүйке жүйесі ауруларын емдеуге арналған препараттар. Жүйке жүйесі 
ауруларын емдеуге арналған басқа препараттар. 
АТХ коды N07X 
Фармакологиялық қасиеттері
Фармакокинетикасы
Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық қасиеттерін зерттеу 
мүмкіндігі жоқ.
Фармакодинамикасы
Ньюрексан® өзіндік гомеопатиялық препарат болып табылады. Ньюрексан®  
препаратының жүйке жүйесін деймейді, жүйке мазасыздығын және 
ұйқының бұзылуын реттейді. Препараттың әсері ішкі теңгерімді және 
ұйқыны қалпына келтіруде, күйгелектікті басуда организмнің өзіндік 
реттегіш үдерісіне негізделген.  
Қолданылуы 
Кешенді емде  
- жүйке мазасыздығында және ұйқының бұзылуында  
Қолдану тәсілі және дозалары
Ішке. Дұрысы таблетканы ауызда ерітіп, содан соң жұтқан жөн.  
Балаларға таблетканы ұнтақтап салып судың аздаған мөлшерімен беруге 
болады. Бұл дәрі аш қарынға немесе тағам қабылдау арасындағы аралығында 
қабылдануы тиіс.  
Стандартты доза:
Ересектер (және 12 жастан асқан балалар және одан үлкендер): күніне 3 рет 
1 таблеткадан.
Педиатрияда:
6-дан 11 жасқа дейінгі балаларға: күніне 2 рет 1 таблеткадан.
Жедел жағдайда алғашқы дозалануы:
Ересектер (және 12 жастан асқан балалар және одан үлкендер): әрбір  
30 минут сайын 1 таблеткадан – 1 сағат, күніне 12 таблеткаға дейін, одан 
кейін стандартты дозада жалғастыру керек. 
Педиатрияда:
6-дан 11 жасқа дейінгі балаларға: әрбір 1-2 сағат сайын 1 таблеткадан, күніне 
8 таблеткаға дейін, одан кейін стандартты дозада жалғастыру керек. Емдеу 
курсы жекелей және дәрігер тағайындайды.  
Жағымсыз әсерлері
- терінің аллергиялық реакциясы сияқты аса жоғары сезімталдық 
- симптомдардың уақытша нашарлауы (бастапқы асқынулар)
Қолдануға болмайтын жағдайлар
- препарат компоненттеріне аса жоғары сезімталдық 
- тұқым қуалайтын фруктоза жақпаушылығы, Lapp-лактаза ферменті 
тапшылығы, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар адамдар
Дәрілермен өзара әрекеттесуі 
Препарат басқа дәрілік заттармен сыйымды. 
Айрықша нұсқаулар
Егер симптомдар сақталса немесе нашарласа, тез арада дәрігерден кеңес 
алу керек.
Препарат құрамында лактоза бар, сондықтан лактозаны көтере алмайтын 
пациенттер ол жөнінде хабарлануы керек.  
Жүктілік және лактация кезеңі
Алдын ала дәрігер кеңесінен кейін ғана қолдану керек.
Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару 
қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Көлік құралдары немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқаруға әсер 
етпейді. 
Артық дозалануы
Препараттың артық дозалану жағдайы туралы сипатталмаған. 
Шығарылу түрі және қаптамасы
Полипропиленнен жасалған тығын-қақпағы бар полипропилен контейнерге 
50 таблеткадан салынған. 
1 контейнерден медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс 
тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған. 
Сақтау шарттары
Түпнұсқалық қаптамасында, 30 °C-ден аспайтын температурада сақтау 
керек.  
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 
Сақтау мерзімі
5 жыл
Контейнерді алғаш ашқаннан кейін 12 ай.
Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға 
болмайды!
Дәріханалардан босатылу шарттары  
Рецептісіз 
Өндіруші
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия
Тіркеу куәлігінің иесі
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия
Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың сапасына 
қатысты шағымдарды (ұсынымдарды) қабылдайтын және; дәрілік заттың 
тіркеуден кейін қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы 
және байланыс деректері    
«AEM Services» ЖШС 
050040, ҚР, Алматы, әл-Фараби даңғ, 75А үй, 102-103 кеңсе
aemservices@mail.ru
+7 707 798 83 83
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Торговое название
Ньюрексан® 
Международное непатентованное название
Нет 
Лекарственная форма
Таблетки
Состав
Одна таблетка содержит 
активные вещества:
Avena sativa D2  0.6 мг
Coffea arabica D12  0.6 мг
Passiflora incarnata D2 0.6 мг
Zincum isovalerianicum D4 0.6 мг
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат.
Описание
Таблетки круглой формы, с плоской поверхностью, от белого до желто-
белого цвета, с фаской. Без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения заболеваний нервной системы. Препараты для 
лечения заболеваний нервной системы другие. 
Код АТХ N07X
Фармакологические свойства
Фармакокинетика
Исследовать фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов 
не представляется возможным.
Фармакодинамика
Ньюрексан® представляет собой комплексный гомеопатический препарат. 
Ньюрексан® оказывает поддерживающее действие нервной системы, 
снимает нервное беспокойство и нарушение сна. Действие препарата 
основано на собственных процессах регуляции организма в устранении 
нервозности, восстановлении сна и внутреннего баланса.
Показания к применению
В комплексной терапии 
- при нервном беспокойстве и нарушении сна 
Способ применения и дозы
Внутрь. Предпочтительно дать таблетке раствориться во рту, затем 
проглотить.
Для детей допускается растолочь таблетку и добавить в небольшое 
количество воды. Препарат применяется натощак или между приемами 
пищи. 
Стандартная дозировка:
Взрослые (и дети с 12 лет и старше): по 1 таблетке 3 раза в день.
В педиатрии:
Детям от 6 до11 лет: по 1 таблетке 2 раза в день.
Первоначальная дозировка при остром состоянии:
Взрослые (и дети с 12 лет и старше): по 1 таблетки каждые 30 минут – 1 час, 
до 12 таблеток  день, затем продолжить в стандартной дозировке. 
В педиатрии:
Детям от 6 до11 лет: по 1 таблетки каждые 1-2 часа, до 8 таблеток в день, 
затем продолжить в стандартной дозировке. Курс лечения индивидуальный 
и назначается врачом.
Побочные действия
- реакции гиперчувствительности, такие как кожные аллергические 
реакции
- временное ухудшение симптомов (начальное обострение)
Противопоказания
- гиперчувствительность к компонентам препарата
- лица с наследственной непереносимостью фруктозы, дефицитом 
фермента Lapp-лактазы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы
Лекарственные взаимодействия
Препарат совместим с другими лекарственными средствами.
Особые указания
Если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо немедленно 
проконсультироваться с врачом.  
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с непереносимостью лактозы 
должны быть проинформированы об этом. 
Беременность и период лактации
Применять только после предварительной консультации с врачом.
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 
тран спортным средством или потенциально опасными механизмами
Не влияет на способность управлять транспортным средством или 
потенциально опасными механизмами. 
Передозировка
Случаи передозировки препарата не описаны. 
Форма выпуска и упаковка
По 50 таблеток помещают в полипропиленовый контейнер с крышкой-
пробкой из полипропилена.
По 1 контейнеру вместе с инструкцией по медицинскому применению на 
государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
5 лет
12 месяцев после первого вскрытия контейнера.  
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!
Условия отпуска из аптек
Без рецепта 
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия
Владелец регистрационного удостоверения
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия
Наименование, адрес и контактные  данные организации на территории 
Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству 
лекарственных средств от потребителей и ответственной за 
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного 
средства  
ТОО «AEM Services»
050040, РК, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103
aemservices@mail.ru
+7 707 798 83 83
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