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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Neurobion, associação, solução injectável
cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina
Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.

-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
-Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
-Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode
ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
-Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Neurobion e para que é utilizado
2. Antes de tomar Neurobion
3. Como tomar Neurobion
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Neurobion
6. Outras informações

1. O QUE É NEUROBION E PARA QUE É UTILIZADO
Neurobion apresenta-se na forma de solução injectável, em embalagens de 6 e de 12
ampolas, e trata-se de uma associação entre as vitaminas B1 (cloridrato de tiamina), B6
(cloridrato de piridoxina) e B12 (cianocobalamina).

Este medicamento está indicado no tratamento

adjuvante na neurite e nevralgia
(mononeuropatia e polineuropatia), radiculonevrites resultantes de alterações
degenerativas da coluna vertebral, lumbago, ciática, síndrome cervical, síndrome ombrobraço, tratamento de manutenção da nevralgia do trigémio e tratamento de suporte da
paresia do nervo facial e herpes zoster.

2. ANTES DE TOMAR NEUROBION
Não tome Neurobion
- se tem alergia (hipersensibilidade)

ao cloridrato de tiamina (vitamina B1), ao
cloridrato de piridoxina (vitamina B6), à cianocobalamina (vitamina B12) ou a
qualquer outro componente de Neurobion.
Tome especial cuidado com Neurobion
se está a fazer um tratamento de longa duração com Neurobion, o seu médico
deverá monitorizá-lo regularmente.
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Ao tomar Neurobion com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

É particularmente importante informar o seu médico ou farmacêutico nas seguintes
situações:
- se tomar L-Dopa, dado que os seus efeitos podem estar reduzidos pela
administração simultânea de vitamina B6;
- se estiver a tomar um antagonista da piridozina, como por exemplo, a isoniazida
(INH), a cicloserina, a penicilamina e a hidralazina, pois estes podem reduzir a
eficácia da vitamina B6 (piridoxina).
- se estiver a tomar diuréticos da ansa, como por exemplo a furosemida pois os
níveis sanguíneos de tiamina podem estar reduzidos.
Gravidez e aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Nas doses recomendadas, não são conhecidos quaisquer riscos associados à
utilização de Neurobion durante a gravidez. Doses elevadas de vitamina B6 podem
inibir a produção de leite materno. Cabe ao seu médico decidir sobre se deverá
tomar Neurobion.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não são conhecidos quaisquer efeitos do Neurobion sobre a capacidade de conduzir e
utilizar máquinas.

Informações importantes sobre alguns compenentes de Neurobion
Este medicamento contém menos do que 1 mmol (39 mg) de potássio por ampola,
ou seja, é praticamente “isento de potássio”.
Este medicamento contém 41,97 mg de sódio por ampola. Esta informação deve ser
tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio.
3. COMO TOMAR NEUROBION

Tomar

Neurobion sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Posologia, modo e via de administração

A solução injectável de Neurobion é administrada através de injecção por via
intramuscular. Em casos graves pode administrar-se uma ampola por dia enquanto
os sintomas agudos persistirem. Na terapêutica de seguimento deverão administrarse 2 a 3 ampolas por semana. Dependendo da doença subjacente, esta posologia
poderá ser suficiente desde o início da terapêutica.
Nos dias em que não é feita a administração das ampolas ou como continuação da
terapêutica com solução injectável, pode utilizar-se Neurobion comprimidos
revestidos.
Duração: a duração do tratamento é determinada pelo médico.
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Não é recomendável a mistura de Neurobion solução injectável com outros
medicamentos na mesma seringa.
Outras vitaminas, especialmente a cianocobalamina, podem ser inactivadas pelos
produtos de decomposição da vitamina B1.
Se tomar mais Neurobion do que deveria

A sobredosagem prolongada com vitamina B6 por um período superior a 2 meses, e
numa dose superior a 1 g por dia, pode causar efeitos neurotóxicos.
Caso se tenha esquecido de tomar Neurobion
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Nesta situação deve ser retomado logo que possível o esquema posológico previamente
estabelecido pelo médico.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, Neurobion pode causar efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam em todas as pessoas.

Em casos individuais ocorreu transpiração excessiva, aumento da frequência cardíaca
e reacções cutâneas acompanhadas de comichão e urticária. Ocorreram também
sintomas gastrointestinais, tais como náuseas, vómitos, diarreia e dor abdominal,
casos isolados de acne ou eczema após a administração de doses elevadas de
vitamina B12 por via parentérica e reacções no local da injecção.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR NEUROBION
Conservar no frigorífico (2ºC – 8ºC).
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize Neurobion após o prazo de validade impresso no embalagem exterior, após
“VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Neurobion
- As substâncias activas são cloridrato de tiamina (vitamina B1), cloridrato de piridoxina
(vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12).
- Os outros componentes são cianeto de potássio, hidróxido de sódio, água para
preparações injectáveis e dióxido de carbono.
Qual o aspecto de Neurobion e conteúdo da embalagem
Solução injectável para administração por via intramuscular.
Embalagem de 6 e 12 ampolas de vidro âmbar tipo I de 3 ml.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
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