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                       ІНСТРУКЦІЯ  

                     для медичного застосування препарату  
 

ХОМВІОКОРИН-N  
(HOMVIOCORIN®-N) 

 
Склад лікарського засобу: 
діючі речовини:  
10 мл розчину містять: 
Adonis vernalis Ø             (горицвіту весняного Ø)                    0,2  мл, 
Scilla Ø                             (морської цибулі  Ø)                          0,3  мл, 
Solidago virgaurea Ø        (золотушника звичайного Ø)            2     мл, 
Convallaria majalis Ø       (конвалії травневої  Ø)                      6,25 мл, 
Crataegus Ø                      (глоду Ø)                                             1,25 мл; 
допоміжна речовина: етанол 63%. 
 
Лікарська форма. Краплі оральні. 
Коричневий розчин зі специфічним запахом спирту та гіркуватим смаком; прозорий, 
можливий невеликий фільтрований осад. 
 
Назва і місцезнаходження виробника. Сінтера Др. Фрідріхс ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина. 
Дамштрасе 7, Д-59821, Арнсберг, Німеччина Synthera Dr. Friedrichs GmbH and Co. KG, 
Germany. Dammstrasse 7, D-59821, Arnsberg, Germany. 
 
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. Лікарській засіб для 
лікування хронічної серцевої недостатності.  
Містить серцеві глікозиди рослинного походження: горицвіт весняний – глікозиди типу 
карденолідів – строфантин; конвалія травнева – конвалятоксин; морська цибуля – типу 
буфадієнолідів – просциларидин-А, сциларен-А. Максимальна денна доза Хомвіокорину-N 
містить максимально 0,9 мг серцевих  глікозидів. 
Кардіотонічний ефект обумовлений позитивним інотропним ефектом за рахунок блокади 
К+/Na+ – АТФази і зміни внутрішньоклітинної концентрації іонів Са++, прямої дії на 
скоротливі білки (актин-міозин) кардіоміоцитів. 
Негативний хронотропний ефект обумовлений пригніченням автоматизму синусового вузла. 
Позитивний батмотропний ефект мінімально виражений  за рахунок малих доз серцевих 
глікозидів морської цибулі. 
Діуретичний та натрійуретичний ефекти обумовлені покращенням ниркової гемодинаміки і 
видільної функції нирок за рахунок зниження реабсорбції у канальцях та виділення натрію 
(вищезазначені глікозиди і золотушник звичайний). 
Мембраностабілізуючий і антиоксидантний ефекти досягаються завдяки вмісту глоду. 
 
Показання для застосування. 
В комплексному лікуванні хронічної серцевої недостатності (І-ІІ функціональний клас). 
 
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, хронічний алкоголізм (у 
зв’язку із вмістом спирту), виражена артеріальна гіпотензія, виражена брадикардія, дитячий 
вік до 12 років. 



 
Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат містить спирт. Після прийому першої 
дози препарату можливе короткочасне загострення основних симптомів (гомеопатичний 
ефект першої дози). У такому випадку необхідно тимчасово зменшити частоту прийому або 
дозу препарату. Перші ознаки поліпшення стану з'являються через 1 тиждень від початку 
лікування.  
 
Особливі застереження. 
Застосування у період вагітності або годування груддю. Даних щодо безпеки застосування 
під час вагітності та годування груддю недостатньо, тому під час вагітності та годування 
груддю препарат можна застосовувати тільки після консультації з лікарем, з урахуванням 
співвідношення користь для матері/ризик для плода. 
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 та роботі зі складними механізмами. 
Діти. Дозволено застосування препарату дітям віком від 12 років.  
 
Спосіб застосування та дози. При хронічному перебігу захворювання початкова доза для 
дорослих та дітей віком від 12 років становить 10-20 крапель 1-3 рази на добу. Для 
досягнення ефекту дозу можна збільшити до 30  крапель 3  рази на добу.  Тривалість терапії 
визначають індивідуально, але вона повинна становити не менше 2-3 місяців. Після 2-3 
місяців застосування переходять на підтримуючу дозу - 10 крапель один раз на день або 
через день протягом тривалого часу.  
Краплі приймають за 30  хв до або через 30  хв після їди на шматочку цукру або хліба,  
повільно їх розсмоктуючи, або  з ковтком води, утримуючи його у роті якнайдовше. 
 
Передозування. Застосування великої кількості препарату може спричинити отруєння 
алкоголем. Прийом усього вмісту 1 флакона (50 мл) дорівнює введенню в організм  22 г 
спирту. 
 
Побічні ефекти. Можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Випадки несумісності 
з іншими лікарськими засобами невідомі. Можна застосовувати у комбінації з діуретиками, 
інгібіторами АПФ, периферичними вазодилататорами, блокаторами β-адренорецепторів. 
Може посилювати дію снодійних, седативних, антигіпертензивних засобів, антиаритмічних 
препаратів. Не призначати разом із серцевими глікозидами. Паління, вживання алкоголю і 
тонізуючих напоїв (чай, кава) можуть послабляти дію гомеопатичних засобів.  
 
Термін придатності. 5 років. 
 
Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище  
30 °С.  
 
Упаковка. По 50 мл у флаконах з крапельницею №1 у картонній коробці.  
 
Категорія відпуску. Без рецепта. 
 
Дата останнього перегляду.  

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины 
29.03.2013 № 254 

Регистрационное удостоверение 
№ UA/7549/01/01 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

                      по медицинскому применению препарата  
 

ХОМВИОКОРИН-N  
(HOMVIOCORIN®-N) 

 
Состав лекарственного средства: 
действующие вещества: 
10 мл раствора содержат: 
Adonis vernalis Ø             (горицвета весеннего Ø)                     0,2 мл, 
Scilla Ø                             (морского лука Ø)                                0,3 мл, 
Solidago virgaurea Ø        (золотарника обыкновенного Ø)        2    мл, 
Convallaria majalis Ø       (ландыша майского Ø)                        6,25 мл, 
Crataegus Ø                      (боярышника Ø)                                   1,25 мл; 
вспомогательное вещество: этанол 63%. 
 
Лекарственная форма. Капли оральные. 
Коричневый раствор со специфическим запахом спирта и горьковатым вкусом; прозрачный, 
возможен незначительный фильтрованный осадок. 
 
Название и местонахождение производителя. Синтера Др.  Фридрихс ГмбХ и Ко.  КГ,  
Германия. Дамштрасе 7, Д-59821, Арнсберг, Германия Synthera Dr. Friedrichs GmbH and Co. 
KG, Germany. Dammstrasse 7, D-59821, Arnsberg, Germany. 
 
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. 
Лекарственное средство для лечения хронической сердечной недостаточности.  
Содержит сердечные гликозиды растительного происхождения: горицвет весенний – 
гликозиды типа карденолидов – строфантин; ландыш майский – конваллятоксин; морской 
лук – типа буфадиенолидов – просциларидин-А, сциларен-А. Максимальная дневная доза 
Хомвиокорина-N содержит максимально 0,9 мг сердечных гликозидов. 
Кардиотонический эффект обусловлен положительным инотропным эффектом за счет 
блокады К+/Na+ – АТФазы и изменения внутриклеточной концентрации ионов Са++, прямого 
действия на сократительные белки (актин-миозин) кардиомиоцитов. 
Отрицательный хронотропный эффект обусловлен угнетением автоматизма синусового узла. 
Положительный батмотропный эффект минимально выражен  за счет малых доз сердечных 
гликозидов морского лука. 
Диуретический и натрийуретический эффекты обусловлены улучшением почечной 
гемодинамики и выделительной функции почек за счет снижения реабсорбции в канальцах и 
выделения натрия (вышеуказанные гликозиды и золотарник обыкновенный). 
Мембраностабилизирующий и антиоксидантный эффекты достигаются  благодаря 
содержанию боярышника. 
 
Показания для применения.  
В комплексном лечении хронической сердечной недостаточности (І-ІІ функциональный 
класс). 
 
Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, хронический 
алкоголизм (в связи с содержанием спирта), выраженная артериальная гипотензия, 
выраженная брадикардия, детский возраст до 12 лет. 



 
Надлежащие меры безопасности при применении. Препарат содержит спирт. После 
приема первой дозы препарата возможно кратковременное обострение основных симптомов 
(гомеопатический эффект первой дозы). В этом случае необходимо временно уменьшить 
частоту приемов или дозу препарата. Первые признаки улучшения состояния появляются 
через 1 неделю после начала лечения.  
 
Особые предостережения. 
Применение в период беременности или кормления грудью. Данных о безопасности 
применения препарата во время беременности и кормления грудью недостаточно, поэтому в 
период беременности и кормления грудью препарат можно использовать только после 
консультации с врачом, с учетом  соотношения польза для матери/риск для плода. 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 
работе с другими механизмами. В рекомендованных дозах не влияет на скорость 
психомоторных реакций при управлении автомобилем и работе со сложными механизмами. 
Дети. Разрешено применение детям с 12 лет.  
 
Способ применения и дозы. При хроническом течении заболевания начальная доза для 
взрослых и детей с 12 лет составляет 10-20 капель 1-3 раза в день. Для достижения эффекта 
дозу можно увеличить до 30 капель 3 раза в день. Длительность терапии определяется 
индивидуально, но она должна составлять не менее 2-3 месяцев. После 2-3 месяцев лечения 
переходят на поддерживающую дозу – 10 капель один раз в день или  через день на 
протяжении длительного времени.  
Капли принимают за 30 минут до или через 30 минут после еды на кусочке сахара или хлеба, 
медленно их рассасывая,  или с глотком воды, удерживая его во рту как можно дольше. 
 
Передозировка. Применение большого количества препарата  может привести к отравлению 
алкоголем. Прием всего содержимого 1 флакона (50 мл) равен введению в организм 22 г 
спирта. 
 
Побочные эффекты. Возможны реакции повышенной чувствительности к компонентам 
препарата. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 
Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны. Можно 
применять в комбинации с диуретиками, ингибиторами АПФ, периферическими 
вазодилататорами, блокаторами β-адренорецепторов. Может усиливать действие 
снотворных, седативных, антигипертензивных средств, антиаритмических препаратов. Не 
назначать совместно с сердечными гликозидами. Курение, употребление алкоголя и 
тонизирующих напитков (кофе, чай) могут ослаблять действие гомеопатических средств. 
 
Срок годности. 5 лет. 
 
Условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше  
30 °С.  
 
Упаковка. По 50 мл  во флаконах с капельницей №1 в картонной коробке.  
 
Категория отпуска. Без рецепта. 
 
Дата последнего пересмотра. 


	ІНСТРУКЦІЯ
	Solidago virgaurea Ø        (золотушника звичайного Ø)            2     мл,

	ИНСТРУКЦИЯ
	Solidago virgaurea Ø        (золотарника обыкновенного Ø)        2    мл,


