
NEUROVIT 
TABLETS 

 
Composition: 
Each coated tablet contains: 

250 mcg 

itamins from B-complex group 

europathies: polyneuritis, neurological syndromes, neuralgia, trigeminal neuralgia, 
a, migraine, Herpes Zoster. 

Vitamin B12          
Vitamin B1            100 mg 
Vitamin B6            250 mg 
 
Therapeutic Activity: 
V
 
Indications: 
N
lumbago myalgi
Metabolic disorders: Asthenia, growth and tone disorders, severe anemias, cerebral 
metabolic disorders, fatigue syndrome, dysmetabolic conditions. 
Anemia caused by vitamin B12 and / or vitamin B6 deficiency, and alcoholism.  
  

Neurovit is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any of the  

n inadequate therapeutic response may be due to infection, uremia, bone marrow 
gs such as chloramphenicol, concurrent iron therapy, or folic acid 

ke this medicine without consulting your physician before 
tarting treatment: 

 Administration of vitamin B12 may mask the true diagnosis of pernicious anemia 
m must be watched closely and potassium supplement administered if    

    

eractions: 
 you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment 

form your physician. This is especially important when 

cillamine, 

When should not the product be used:  
- 
   components. 
- Neurovit should not be used in patients on levodopa therapy. 
 
Warnings:  
A
suppressant dru
deficiency. 
 
Do not ta
s
Safety of use during pregnancy, breastfeeding and in children has not been established. 
Therefore this drug should only be used when clearly needed. 
 
Precautions: 
- 
-  Serum potassiu

 necessary,since hypokalemia may result from intensive treatment of megaloblastic
 anemia. 

 
Drug Int
If
with another medicine, in
using the following drugs: 
Levodopa, cycloserine, isoniazid, chloramphenicol, ethionamide, hydralazine, peni
immunosuppressants, estrogens, phenobarbital, phenytoin, cimetidine, colchicine, slow-
release potassium, and excessive alcohol intake. 
 
 



Side Effects: 
 addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during 

ng this medicine for example: itching, transitory exanthema, acne 

 
dults and children over 12 years: 1 tablet daily 

 
  

Take the missed dose as soon as you remember, however if it is almost time for your 
e missed dose and take only your next regularly scheduled dose. 

1. Keep the medicine out of the reach of children. 
 taken or if a child swallowed the medication accidentally,   

ing medicine with you. 

tore at a temperature between 15-30 ˚C, away from moisture. 

 box of 20 film coated tablets. 

In
the course of taki
form, and bullous eruptions may occur rarely. 
 
Recommended dosage unless otherwise directed by your physician:
A

Missed Dose:

next dose, skip th 
 
To Avoid Poisoning: 

2. If an excessive dose is
  seek help at an emergency and take the remain

3. Do not induce vomiting without consulting your physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you  

  are using the right medication. 
5. Always notice the expiry date, and never take medicines after that date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Take the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 

 
Storage: 
S
 
Presentation: 
A
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 نيوروڤيت 
  أقراص

 

  :على غلف
  ميكروغرام 250           
  رامميلليغ 100   

ب

  ،، أمل القطنالرتجييمينوس عصب ، أملعصاب املتعددة، متالزمة االعصاب، األمل العصيبالتهاب األ: العصبية 
  )Herpes Zoster( و ال 

  .يت للمرضى الذين لديهم حساسية إلحدى مركباتهڤقراص نيورو مينع استخدام أ -

  .ودوڤضى الذين يستخدمون لي

كابتات ور دم يف البول أو استخدام  
حلديد أو نقص حامض الفوليكل كلورامفينيكول    .أو العالج املتزامن 

لذلك ال جيوز استعمال هذا ، ل األطفال

 .املرضى يف حال وجوده لدى   Pernicious Anemiaاىل صعوبة الكشف عن مرض  12ب
سيوم يف الدم وتناول  بشكل راء فحصجيب اج - سيوم عند الضرورة ألن نقص مستمر لرتكيز البو   مركبات البو

  . حيدث نتيجة العالج املكثف مليجالوبالستيك أنيميا

  :الرتكيبة الدوائية
مقرص كل توي  

          12فيتامني ب
حي

                    1فيتامني ب
  ميلليغرام 250                       6فيتامني ب

 
  

  :الفاعلية العالجية
من جمموعة تامينات 

  

 في

  :االستعماالت
ت  الضطرا

عضلي، الشقيقة،أمل 
ا

ت األيضية   .ستقالب الدماغي، متالزمة التعبت األا، أضطر ملزمنلنمو والتوتر، فقر الدم ات ااضطر الوهن، أ: االضطر
  .يضحاالت خلل األ

  .ويف حالة اإلدمان على الكحول ،6أو فيتامني ب/و 12فقر الدم الناتج عن نقص فيتامني ب  
  

  :هذا الدواء خداممىت مينع است

للمر يتڤأقراص نيورو مينع استخدام  -
  

  :حتذيرات
ت أو ظهقد حيدث خلل يف اإل ستجابة الكاملة للعالج وذلك نتيجة وجود التها

مخ العظام مث
  

  :هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العالجتخدم ال تس
ال توجد دراسات تؤكد سالمة استعمال هذا الدواء خالل فرتة احلمل والرضاعة ومن قب

  .الدواء إال يف حالة الضرورة
  

  :احتياطات
قد يؤدي استخدام فيتامني  -

سيوم قد    البو

  :تفاعالت الدواء



خاصة عند  الطبيب عالمجيب إ ،رآختناول دواء  من يف نفس الوقت أو انتهيت مؤخراً  آخراذا كنت تستخدم دواء 
  :استخدام األدوية التالية

، سي ميـــد، هايدرالزين،ونيازيـــد، كلوراز كلوســريين، أيــودو جينات، بتـــات املناعــة، ايســـرتو بنيســيالمني، كامفينكــول، اثيو
سيوم، التناول املفرط للكحولس   .يميتدين، كولشسني، مركبات البو

ثريات غ ا أثناء تناول الدواء مثل حكة، طفحبة للدواء قد تظهر  مؤقت،  ري مرغوب 

ا مامل توجد تعليمات أخرى من الطبيب   :جلرعة الدوائية املوصى 
  قرص واحد يومياً : سنة 12تزيد أعمارهم عن 

كان موعد اجلرعة التالية، اترك اجلرعة املنسية و تناول فقط جرعتك   
  . العتيادية التالية حسب جدول اجلرعات

 
  .األطفال

  .و معك بقا الدواءعليك مراجعة قسم الطوارئ فيجب ذا ابتلع طفل الدواء عن طريق اخلطأ 

  . اسم الدواء عند كل استعمال
اية صالحية الدواء و ال تستعمل الدواء بعد ذلك التاريخ. 5 ريخ    .كد دائما من 

  .تني خالل فرتة التخزينالدواء للحرارة و الرطوبة الشديد
  .جاوز اجلرعة املوصوفة

  .ن الرطوبة

  
  

  58ب .ص
  فلسطني -ت جاال 

www.beitjalaphar//http:

ليف
ربيتال، فينيتوين،  فينو

  

  :األعراض اجلانبية
التأثريات املرغو إىلإضافة 

Acne formفقاعي ، طفح.  
  

ا
الكبار واألطفال الذين 

  

 :يف حال نسيان اجلرعة
إذا إالتناول اجلرعة املنسية فور تذكرك ذلك،  

ا
  

:لتجنب التسمم
احفظ الدواء بعيدا عن متناول . 1
إذا تناولت جرعة زائدة أو إ. 2
 .ال حتاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. 3
كد من. 4 ال تستعمل الدواء يف الظالم و 

جتنب تعريض . 6
استعمل الدواء حسب الوصفة فقط وال تت. 7

  

  :التخزين
، بعيداً عمº 30-15حيفظ على درجة حرارة بني 

  

  :العبوة
  مغلف قرص 20علبة حتتوي على 

  
  

  

  81شارع املدارس رقم 

بي
ma.com 

6301115-0 
  


	TABLETS

