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Rx Prescription drug ®

Neurobion _._=
Vitamin B1, B6, B12
No.Reg š

No.Batch  :

Míg.Date : READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE

Exp.Date : ch KEEP OUT OF THE REACHOFCHILDREN 
tore in a dry place, below 30”C
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Rx Prescription drug S°

Neurobion
Vitamin B1, Bó, B12

RxThuốc bán theo đơn

Tên thuốc:NEUROBION' SĐK:XX-XXXX-XX

Thanh phan: Vitamin B1 (Thiamine mononitrate): 100 mg, Vitamin B6 (Pyridoxol
hydrochloride):200 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin):200 mcg "
SXbởi: PT Merck Tbk - JI. TB. Simatupang no. 8, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia “iM ERCK

i

Neurobion
Vitamin B1, B6, B12

= ieby
PT. Merck Tbk
JI. TB. Simatupang1 Pasar Rebo

Jakarta 13769, Indo H

    
  

   
     

  

  
  

  

 

    

 

    

   
  

DNNK:

H6p 05 vix 10 vién bao dudng. S616 SX, NSX, HD: xin xem No. Batch, Mfg. Date, Exp. Date trén
nhãn. Bảo quản nơi khô dưới 30C. Ðì X 1 0

Đọckỹhướng dẫn sử dụng trướckhi dùng. Đểxa tầmtaytrẻ em. a
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác, dé nghị xem trong tờ hướng dẫn GÀ GG245À/655,52) Ù iM ERCK

i
1sử dụng kèm theo.

8994573001651 :
Pack Size 5 x 10 tablets sa
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Nẽiiföbion oniij BỊ2  

Blister - Front

f*1⁄+



Rx Prescription drug

NNEUROTROFIC PObi “Vị inBI,Bó, BỊ12 MERCK

1 sugar coated tablet contains:

Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) 100 mg

Vitamin B6 (Pyridoxol Hydrochloride) 200 mg

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 meg

Store in a dry place, below 30°C

Manufactured by:
[pues

 

PT. Merck Tbk. - Indonesia |III II

centH
575k 8955 0

Blister - Back



Rx Thuốc bán theo đơn

Dé xa tim tay tré em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.
⁄ =< aN
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(SinVAN PHONGỒ Neurobion?
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Viên bao đường
NIPHO CHINnl
XoA

Thànhhuydối, bao đường chứa:
Hoạt chấ

Vitamin B6 (Pyridoxol hydrochloride) ............ 200 mg

Vitamin B1 (thiamin mononitrate) .................. 100 mg

Vitamin B12 —-............ 200 mcg

(tương đương với Vitamin B12 conc. 1%. 20 mg)

Tả dược:

Tỉnh bột bắp, bột lactose, methyl cellulose, magnesi s(earat, bột talc mịn, opadry AMB, đường,

bột mì, titan dioxyd, bột bole trăng, methyl cellulose, povidon, glycerol, colloidal silicon dioxyd,

montan glycol wax, nước khử khoáng. i

Dược lực học
Vitamin B1, Bó, B12 cần thiết cho việc chuyên hóa bình thường của tế bào thần kinh, và sự phối
hợp này tăng cường mạnh hiệu quả điều trị của chúng so với hiệu quả của từng vitamin khi dùng

riêng rẽ. Vitamin BI, Bó, B12 không những có hoạt tính riêng lẻ của từng vitamin mà còn kết
hợp với nhau như một kết quả của sự liên kết hóa sinh, có ý nghĩa đặc biệt trong chuyển hóa của

hệ thần kinh, điều này giải thích cho tác dụng của dạng bào chế kết hợp các vitamin này. Các
nghiên cứu trên động vật cho thấy sự kết hợp của các vitamin B làm tăng quá trình phục hồi tốn
thương các sợi thần kinh, cuối cùng tăng cường sự hồi phục chức năng và cứng cáp của cơ.

Ở một vài dạng đau trên chuột, vitamin B1, B6 và B12 đã chứng minh tác dụng chống lại cảm

giác đau, tác dụng giảm đau của dạng kết hợp lớn hơn tác dụng của các vitamin riêng biệt. Hơn
nữa, những thí nghiệm về điện sinh học cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của vitamin lên con đường

dẫn đến cảm giác đau ở tủy sống hay đổi thị có thể là cơ chế chịu trách nhiệm cho sự mất cảm
giác đau quan sát được trên lâm sàng.

Dược động học - ;
Không có thông tin về dược động học dạng kêt hợp của vitamin B1, B6 va B12.

Chỉ định
Viên bao đường NEUROBION được chỉ định điều trị trong các trường hợp sau:

- Rối loạn thần kinh ngoại vi: Viêm đa dây thần kinh, đau dây thần kinh, đau thần kinh tọa, hội
chứng vai — cánh tay, đau lưng — thắt lưng, đau thần kinh liên sườn, đau dây thần kinh sinh ba,
tê các đầu chi...

- Giảm đau trong đau dây thần kinh
- Bệnh lý thần kinh trong đái tháo đường, đo thuốc, do nghiện rượu.
- Điều trị hỗ trợ trong đau khớp
- Các rối loạn do thiếu hụt vitamin BI, Bó, B12 (bệnh beri-beri, viêm dây thần kinh ngoại vi,
thiếu máu nguyên bào sắt, chứng co giật ở trẻ em do thiếu pyridoxin ...)

Liều lượng và cách dùng
Uống 1 đến 3 viên mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Thời gian điều trị được xác định bởi bác sĩ.
Viên bao đường Neurobion thích hợp cho việc điều trị tiếp theo điều trị băng thuốc tiêm
Neurobion 5000.



Chống chỉ định
~ ngphân quá mẫn cảm hoặc dị ứng với thành phần của thuốc.

 

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú
Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nếu sử dụng vitamin B6 liều cao và kéo dài có thể gây hội chứng
lệ thuộc thuốcở trẻ sơ sinh.

Ảnh hưởng đên khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Viên bao đường Neurobion không ảnh hưởng đên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Tác dụng không mong muốn (J
Dung liều 200 mg/ngày và đài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiễn

triển từ dáng đi không vững và tê cóng ban chan dén té cong va vung vé ban tay. Tinh trang nay
có thế hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liêu: Chưa có trường hợp quá liêu nào được báo cáo.

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất

Không được dùng thuôc quá hạn ghi trên nhãn.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô, dưới 30°C

Quy cách đóng gói: Hộp có 5 vỉ, mỗi vỉ chứa 10 viên bao đường.

Sản xuất bởi:
PT MERCK Tbk.
Jl. TB. Simatupang no. 8, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

 


