
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування препарату 

АЛВІСАН НЕО 

(ALVISAN NEO) 

Загальна характеристика: 

основні фізико-хімічні властивості: cуміш однорідних частин рослин, до складу якої входять жовто-зелені 

шматочки голого, шкірястого листя (Visci albi herba); оранжево-жовті пелюстки і шматочки лисого 

шкіроподібного листя у цяточку, що просвічується (Нуреrісі herba); частини білих квітів і темно-зеленого листя 

(Сrаtаеgі folium c.flore); від темно-червоного до жовто-коричневого кольору частини псевдо костяниці і світлі 

тверді частини кісточок (Сrаtаеgі fructus); частини зелених гілочок з глибокими жолобками і 4-5 прожилками 

(Еquіsеtіherba); шматочки ламкого листя, зелених або з фіолетовим відтінком, які післярозминання мають 

ментоловий запах, і частини чотиригранних стебел, часто з фіолетовим відтінком (Меnthаe pip.herba); частини 

сіро-зеленого листя з характерним лимонним запахом (Меlіssае herba); білуваті частини 

язикоподібнихпелюстків (Маtrісаrіае flos); 

склад: 100 г збору містить 40% трави омели білої (Visci albi herba) , 20% трави звіробою звичайного (Hyperici 

herba) , 16,5% квіток і листя глоду (Crataegi folium cum flore ), 10% плодів глоду (Crataegi fructus), 7,5% трави 

хвоща польового ( Equiseti herba ), 2% трави м’яти перцевої (Menthae piperitaeherba), 2% трави 

меліси ( Melissae herba ), 2% квіток ромашки (Matricariae flos). 

  

Форма випуску. Збір. 

Фармакотерапевтична група. Засоби, які впливають на серцево-судинну систему. Кардіологічні препарати. 

Код АТС С 01Е Х. 

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Комбінований препарат з лікарської рослинної сировини. 

Суміш лікарських трав має властивості знижувати артеріальний тиск, справляє м’яку антидепресивну дію, 

регулює діяльність травного тракту й сприяє сечовиділенню. Препарат справляє кардіотонічну, спазмолітичну, 

протизапальну, седативну дії; поліпшує метаболічні процеси у головному мозку. Терапевтичний ефект настає 

через 2 тижні. 

Фармакокінетика. Не вивчалась. 

Показання для застосування 

Артеріальна гіпертензія (у складі комбінованої терапії). 

Спосіб застосування та дози. 1 фільтр-пакет або 1 столову ложку (5г) збору заливають 250 мл окропу, 

настоюють 15 хвилин у закритому посуді. Некип’ятити. Потім відціджують. Приймають 2 рази на добу (зранку 

та ввечері) безпосередньо після приготування. Курс лікування становить 4-6 тижнів, за необхідності курс 

лікування повторюють через 2-3 місяці. Не рекомендується тривале застосування збору безперервно. 

Побічна дія. У хворих з підвищеною чутливістю до окремих компонентів препарату можливі алергічні реакції. 

Трава звіробою, яка міститься в препараті, може спричинити виникнення фото чутливості, тому слід уникати 

діїпрямих сонячних променів. Можливі запаморочення, нервове збудження, сонливість. 



Протипоказання. Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості дойого окремих компонентів. 

Препарат протипоказний в періоди вагітності та годування груддю. Досвіду застосування для лікування дітей 

немає. 

Передозування. При передозуванні можливі сонливість, брадикардія, що не потребує відміни препарату; 

необхідно лише зменшити дозу. 

Особливості застосування. У зв’язку з вмістом у зборі трави звіробою не застосовувати після пересадки 

органів або ВІЛ-інфікованим особам, що лікуються інгібіторами протеази. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. До складу збору входить трава звіробою. Звіробій може 

посилювати дію деяких заспокійливих препаратів і антидепресантів, що приймаються одночасно. Препарат 

може знижувати дію антиретровіруснихпрепаратів, що застосовуються при лікуванні ВІЛ-позитивних пацієнтів. 

Знижує також активність циклоспоринів, варфарину, оральних контрацептивів, теофіліну, антиконвульсантів. 

Знижує дію серцевих глікозидів та інших анти аритмічнихзасобів. 

Умови зберігання. 

Зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 ˚ С, в оригінальній упаковці. 

Термін придатності. 3 роки – для фільтр-пакетів; 4 роки – для пакетів. 

 


