ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
08.04.13 № 276
Реєстраційне посвідчення
№ UA/7319/01/01
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ХОМВІО-НЕРВІН
(HOMVIO®-NERVIN)
Склад лікарського засобу:
діючі речовини:
1 таблетка містить:
Sepia D4
(сепія D4)
64 мг,
Ambra D2
(амбра D2)
64 мг,
Hyoscyamus D3
(гіосціамус D3)
32 мг,
Ignatia D3
(ігнація D3)
32 мг;
допоміжні речовини: лактоза моногідрат, магнію стеарат, крохмаль кукурудзяний.
Лікарська форма. Таблетки.
Біла з дрібними поодинокими вкрапленнями коричневого або темного кольору двоопукла
таблетка, солодкувата на смак.
Назва і місцезнаходження виробника. Мауерман – Арцнайміттель КГ, Німеччина,
Хенріх-Кнотте-Штрассе 2, Д-82343, Пьокінг, Німеччина/Mauermann – Arzneimittel KG, Germany
Heinrich-Knote-Strasse 2, D-82343, Pocking, Germany.
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Лікарській засіб для лікування функціональних нервових і психічних розладів. Біологічно активні
речовини препарату діють як транквілізатор та антидепресант, впливають на центральну і
периферичну нервову систему.
Показання для застосування.
- Неврози, нервове збудження: тремтіння у тілі, страх, запаморочення;
- безсоння через розумове та фізичне перевантаження;
- депресивні стани легкого ступеня тяжкості;
- психосоматичні розлади;
- нейроциркуляторна дистонія, мігрень;
- старечий тремор, невпевнена хода, забудькуватість, паркінсонізм;
- невротичні, психотичні та вегетативні розлади при вікових змінах гормонального фону
(клімакс у жінок та чоловіків, період статевого дозрівання у підлітків);
- свербіж шкіри та статевих органів;
- артеріальна гіпертензія, хронічна ішемічна хвороба серця (у складі комбінованої терапії).
Протипоказання. Препарат протипоказаний при підвищеної чутливості до будь-якого з його
компонентів.
Належні заходи безпеки при застосуванні. Після прийому першої дози препарату можливе
короткочасне погіршення основних симптомів (гомеопатичний ефект першої дози). У такому
випадку необхідно тимчасово зменшити частоту прийому або дозу препарату і звернутися до

лікаря. Перші ознаки поліпшення стану з'являються через 1 тиждень від початку лікування.
Препарат не чинить загальмованості, залежності, сонливості вдень та синдрому відміни. Препарат
містить галактозу. Не застосовувати пацієнтам зі спадковою непереносимістю галактози, при
дефіциті лактази Лаппа або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування
груддю застосовувати після консультації лікаря у випадку, якщо користь від застосування
препарату переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з
іншими механізмами. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість психомоторних реакцій
при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами.
Діти. Безпечність застосування препарату дітям віком від 12 років у рекомендованих дозах
доведена клінічними дослідженнями.
Спосіб застосування та дози. При хронічному перебігу хвороби початкова доза для дорослих та
дітей віком від 12 років становить 1 таблетку 1-3 рази на добу. Тривалість терапії визначається
індивідуально, але повинна бути не менше 4-6 тижнів. У гострих випадках призначати по
1 таблетці щопівгодини або щогодини, але не більше 12 разів на добу. Продовжувати таку схему
застосування більше одного тижня можливо після консультації лікаря. При послабленні проявів
хвороби дозу зменшити до 1 таблетки 3 рази на добу та приймати протягом 2-3 місяців.
У подальшому переходити на підтримуючу дозу ‒ 1-2 таблетки 1 раз на день або через день
протягом тривалого часу. Таблетки тримати у роті до повного розчинення за 30 хв до або через
30 хв після їди. Для профілактики стресових ситуацій: іспити, презентації, виступи, співбесіди за
1 годину прийняти 2 таблетки одноразово. Для покращання засинання розсмоктати 2-3 таблетки
перед сном.
Передозування. При застосуванні великої кількості препарату (більше 12 таблеток на добу)
можливі біль у животі, блювання, діарея.
Побічні ефекти. Можливі реакції підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами невідомі. Куріння, вживання алкоголю і
тонізуючих напоїв (чай, кава) можуть послаблювати дію гомеопатичних засобів. При одночасному
застосуванні інших лікарських засобів необхідно повідомити про це лікаря.
Термін придатності. 5 років.
Умови зберігання. Зберігати у недоступних для дітей місці при температурі не вище 30 °С .
Упаковка. По 25 таблеток у блістері; 2 блістери у картонній упаковці.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
08.04.13№ 276
Регистрационное удостоверение
№ UA/7319/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ХОМВИО-НЕРВИН
(HOMVIO®-NERVIN)
Состав лекарственного средства:
действующие вещества:
1 таблетка содержит:
Sepia D4
(сепия D4)
64 мг,
Ambra D2
(амбра D2)
64 мг,
Hyoscyamus D3
(гиосциамус D3)
32 мг,
Ignatia D3
(игнация D3)
32 мг;
вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, магния стеарат, крахмал кукурузный.
Лекарственная форма. Таблетки.
Белая с мелкими одиночными включениями коричневого или темного цвета двояковыпуклая
таблетка, сладковатая на вкус.
Название и местонахождение производителя. Мауэрман – Арцнаймиттель КГ, Германия,
Хенрих-Кнотте-Штрассе 2, Д-82343, Пьокинг, Германия/Mauermann – Arzneimittel KG, Germany
Heinrich-Knote-Strasse 2, D-82343, Pocking, Germany.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.
Лекарственное средство для лечения функциональных нервных и психических расстройств.
Биологически активные вещества препарата действуют как транквилизатор и антидепрессант,
воздействуют на центральную и периферическую нервную систему.
Показания к применению.
- Неврозы, нервное возбуждение: дрожь в теле, страх, головокружение;
- бессонница из-за умственного и физического переутомления;
- депрессивные состояния легкой степени тяжести;
- психосоматические расстройства;
- нейроциркуляторная дистония, мигрень;
- старческий тремор, неуверенная ходьба, забывчивость, паркинсонизм;
- невротические, психотические и вегетативные расстройства при возрастных изменениях
гормонального фона (климакс у женщин и мужчин, период полового созревания у подростков);
- зуд кожи и половых органов;
- артериальная гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца (в составе
комбинированной терапии).
Противопоказания. Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к любому из
его компонентов.
Надлежащие меры безопасности при применении. После приема первой дозы препарата
возможно кратковременное ухудшение основных симптомов заболевания (гомеопатический

эффект первой дозы). В этом случае необходимо временно уменьшить частоту приемов или дозу
препарата и обратиться к врачу. Первые признаки улучшения состояния появляются через 1
неделю от начала лечения. Препарат не вызывает заторможенности, зависимости, сонливости
днем и синдрома отмены. Препарат содержит лактозу. Не использовать пациентам с
наследственной непереносимостью галактозы, при дефиците лактазы Лаппа или нарушении
мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности или
кормления грудью применять после консультации врача в случае, если польза от применения
препарата превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при вождении автотранспортом или работе с
другими механизмами. В рекомендованных дозах не влияет на скорость психомоторных реакций
во время управления автотранспортом или работе с механизмами.
Дети. Безопасность применения препарата детям с 12 лет в рекомендованных дозах доказана
клиническими исследованиями.
Способ применения и дозы. При хроническом течении заболевания начальная доза для взрослых
и детей с 12 лет составляет 1 таблетку 1-3 раза в день. Длительность терапии определяется
индивидуально, но должна быть не менее 4-6 недель. В острых случаях принимать по 1 таблетке
каждые полчаса или час, но не более 12 раз в день. Продолжать такую схему применения больше
одной недели можно после консультации врача. При ослаблении проявлений заболевания дозу
уменьшить до 1 таблетки 3 раза в день и принимать на протяжении 2-3 месяцев.
В дальнейшем перейти на поддерживающую дозу ‒ 1-2 таблетки в день или через день на
протяжении длительного времени. Таблетки держать во рту до полного растворения за 30 минут
до или 30 минут после еды.
Для профилактики стрессовых ситуаций: экзамены, презентации, выступления, собеседования за 1
час следует принять 2 таблетки однократно. Для улучшения засыпания рассосать 2-3 таблетки
перед сном.
Передозировка. При применении большого количества препарата (более 12 таблеток в сутки)
возможны боли в животе, рвота или диарея.
Побочные эффекты. Возможны реакции повышенной чувствительности к любому из
компонентов препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны. Курение,
употребление алкоголя, тонизирующих напитков (кофе, чай) может ослаблять действие
гомеопатических средств. При одновременном использовании других лекарственных средств
необходимо сообщить об этом врачу.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Упаковка. По 25 таблеток в блистере; 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска. Без рецепта.
Дата последнего пересмотра.

