
нео-ангин® таблети за гърло  

Информация за употреба 

Информация за потребителя 

 

Драги пациенти и пациенти! 

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна информация за Вас. 

 

Това лекарствено средство може да се закупи без рецепта. За да се постигне възможно 

на-добър резултат при лечението, нео-ангин® таблети за гърло трябва да се използват 

според предписанията. 

 

• Запазете листовката. По-късно може да поискате да я прочетете отново. 

• Попитайте Вашия фармацевт, ако Ви е необходима допълнителна информация или 

съвет. 

• Ако симптомите Ви се влошат или след 3-4 дни не настъпи подорбение, трябва на 

всяка цена да потърсите лекар. 

• Ако някое от изброените странични действия много Ви пречи или забележите 

странични действия, които не са посочени в това упътване за употреба, информирайте 

Вашия лекар или фармацевт. 

 

Листовката съдържа: 

1. Какво представляват таблетите за гърло нео-ангин® и за какво се използват? 

2. Какво трябва да имате предвид преди употреба на таблетите за гърло нео-ангин®? 

3. Как се използват таблетите за гърло нео-ангин®? 

4. Какви странични действия са възможни? 

5. Как трябва да се съхраняват таблетите за гърло нео-ангин®? 

6. Допълнителна информация 

 

нео-ангин® таблети за гърло  

За употреба при деца над 6-годишна възраст и при възрастни 

Активни съставки в една таблета за смучене: 2,4-дихлорбензилов алкохол 1,2 mg; 

амилметакрезол 0,6 mg; левоментол 5,9 mg 

 

1. Какво представляват таблетите за гърло нео-ангин® и за какво се използват? 

Таблетите за гърло нео-ангин® са терапевтично средство за устата и фарингса. 

 

Области на приложение: За подкрепящо лечение при възпаления на лигавицата на 

фарингса, които се съпътстват от специфични симптоми като болки в гърлото, 

зачервяване или оток. 

 

2. Какво трябва да имате предвид преди употреба на таблетите за гърло нео-ангин®? 

Таблетите за гърло нео-ангин® не бива да се прилагат, 

• ако сте чувствителни (алергични) към 2,4-дихлорбензилов алкохол, амилметакрезол, 

левоментол, Ponceau 4R или някоя от другите съставки на таблетите за гърло нео-

ангин®,   

• ако страдате от рядко срещана наследствена непоносимост към фруктоза, рядко 

срещана глюкозо-галактозна-малабсорбция или недостиг на захараза-изомалтоза,   

• при пациенти с бронхиална астма или други заболявания на дихателните пътища, 

съпроводени от изразена чувствителност на дихателните пътища. Инхалацията на 

таблети за гърло нео-ангин може да предизвика дихателна недостатъчност или да 

отключи астматичен пристъп,   



• при кърмачета и малки деца под 2-годишна възраст (опасност от 

спазъм на ларингса). 

 

При приложение на таблети за гърло нео-ангин® с други лекарствени средства: 

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вземате/прилагате, съответно наскоро 

сте вземали/прилагали други лекарствени средства, дори да не става дума за 

лекарствени средства, които се изписват с рецепта. 

 

Не са известни взаимодействия. 

 

Бременност и кърмене 

Няма данни за поносимостта на таблетите за гърло нео-ангин® при бременност и 

кърмене. Не са правени експерименти с животни за токсичността на продукта таблети 

за гърло нео-ангин®. Таблетите за гърло нео-ангин® не бива да се прилагат по време на 

бременност и кърмене. 

 

 

Важна информация за други съставки на таблетите за гърло нео-ангин® 

Ponceau 4R може да предизвика алергични реакции. 

1 таблета за смучене съдържа 1,14 g глюкоза и 1,42 g сукроза (захар), които 

съответстват на около 0,22 хлебни единици (ХЕ). Ако трябва да спазвате диета заради 

диабет, трябва да имате това предвид. 

Честата и продължителна употреба на таблетите за гърло нео-ангин® може да е вредна 

за здравето (кариес). 

 

3. Как се използват таблетите за гърло нео-ангин®? 

Използвайте таблетите за гърло нео-ангин® винаги точно според указанията в 

настоящата листовка. Ако не сте съвсем сигурни, попитайте Вашия лекар или 

фармацевт.  

 

Ако не е предписано друго от лекар, обичайната доза е: 

Възрастните и децата над 6-годишна възраст да оставят на всеки 2-3 часа по една 

таблета за смучене да се разтопи бавно в устата (най-много 6 таблети на 24 часа). 

 

Без съвет от лекар таблетите за гърло нео-ангин® не бива да се прилагат 

по-дълго от 3-4 дни. 

 

Ако сте забравили да вземете таблета за гърло нео-ангин® 

Ако сте забравили да вземете таблета за гърло, след това не вземайте двойно 

количество, а продължете приложението по описания начин. 

 

4. Какви странични действия са възможни? 

Подобно на всички лекарствени средства таблетите за гърло нео-ангин® могат да имат 

странични действия, които обаче не е задължително да се появят при всеки. 

В основата на оценката на страничните действия са следните данни за честотата на 

появата им: 

Много често: 

Често: 

 

Понякога: 

 



Рядко: 

 

Много рядко: повече от 1 от 10 лекувани 

по-малко от 1 от 10, но повече от 1 от 100 лекувани 

по-малко от 1 от 100, но повече от 1 от 1 000 лекувани 

по-малко от 1 от 100, но повече от 1 от 1 000 лекувани 

по-малко от 1 от 10 000 лекувани, но не е известно 

 

Възможни странични действия: 

 

Много рядко могат да се появят стомашни оплаквания. 

Много рядко се стига до раздразнения на лигавицата. 

Много рядко са възможни реакции на чувствителност към някоя от съставките. 

Маслото от мента може да предизвика при кърмачета и деца до 2-годишна възраст 

спазми на ларингса, от което да последват тежки смущения в дишането. 

 

Ако някое от изброените странични действия много Ви пречи или забележите 

странични действия, които не са посочени в това упътване за употреба, информирайте 

Вашия лекар или фармацевт. 

 

5. Как трябва да се съхраняват таблетите за гърло нео-ангин®? 

Съхранявайте лекарствените средства недостъпни за деца.  

 

Не бива да използвате лекарственото средство след датата на трайност, посочена върху 

външната опаковка или блистера.  

 

Условия на съхранение: Да не се съхранява над 25ºC. 

 

6. Допълнителна информация 

Какво съдържат таблетите за гърло нео-ангин®: 

Активните съставки са: 

1 таблета за смучене съдържа:  

2,4-дихлорбензилов алкохол 

Амилметакрезол 

Левоментол 1,2 mg 

0,6 mg 

5,9 mg 

 

 

Другите съставки са: анасоново масло, масло от мента, 80%-ов Ponceau 4R, сукроза, 

глюкозен сироп (суха субстанция), винена киселина (Ph.Eur.). 

 

Фармацевтично предприятие и производител 

DIVAPHARMA GmbH 

Motzener Straße 41 

12277 Berlin 

Tel. 030/72007-266 

Fax 030/72007-326 


