
ІНСТРУКЦІЯ 

длѐ медичного застосуваннѐ препарату 

Нейроксон 

 

Склад 

діюча речовина: citicoline; 

1 ампула містить цитиколіну натрія в перерахуванні на цитиколін 1000 мг або 500 мг; 

допоміжні речовини: вода длѐ ін’юкцій. 

Лікарська форма 

Розчин длѐ ін’юкцій. 

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина. 

Фармакотерапевтична група 

 
Психостимулѐтори, засоби, що застосовуятьсѐ при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності 
(СДУГ), ноотропні засоби. Інші психостимуляячі та ноотропні засоби. 

Код АТХ N06В Х06. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Цитиколін стимуляю біосинтез структурних фосфоліпідів мембран нейронів, що підтверджено 
даними магнітно-резонансної спектроскопії. Завдѐки такому механізму дії цитиколін покращую 
функціонуваннѐ таких мембранних механізмів ѐк робота іонообмінних насосів та рецепторів, 
модулѐціѐ ѐких необхідна длѐ нормального проведеннѐ нервових імпульсів. 

Завдѐки стабілізуячій дії на мембрану нейронів цитиколін проѐвлѐю протинабрѐкові властивості, 
ѐкі сприѐять зменшення набрѐку мозку. 

Експериментальні дослідженнѐ показали, що цитиколін інгібую активація деѐких фосфоліпаз (А1, 
А2, С та D), зменшую утвореннѐ вільних радикалів, запобігаю руйнування мембранних систем і 
зберігаю антиоксидантні захисні системи, такі ѐк глутатіон. 

Цитиколін зберігаю запас енергії нейронів, інгібую апоптоз та стимуляю синтез ацетилхоліну. 

Експериментально доведено, що цитиколін також проѐвлѐю профілактичну нейропротекторну дія 
при фокальній ішемії головного мозку. 

Клінічні дослідженнѐ показали, що цитиколін достовірно збільшую функціональне відновленнѐ у 
паціюнтів із гострим ішемічним порушеннѐм мозкового кровообігу, що збігаютьсѐ з уповільненнѐм 
зростаннѐ об’юму ішемічного пошкодженнѐ головного мозку за даними нейровізуалізації. 

У паціюнтів із черепно-мозковоя травмоя цитиколін пришвидшую відновленнѐ і зменшую 
тривалість та інтенсивність посттравматичного синдрому. 

Цитиколін поліпшую рівень уваги та свідомості, когнітивні та неврологічні розлади, пов’ѐзані з 
ішеміюя головного мозку, сприѐю зменшення проѐвів амнезії. 



Фармакокінетика. 

Післѐ введеннѐ препарату спостерігаютьсѐ значне підвищеннѐ рівнѐ холінів у плазмі крові. 
Препарат метаболізуютьсѐ у кишечнику та печінці з утвореннѐм холіну та цитидину. 

Післѐ введеннѐ цитиколін широко розподілѐютьсѐ у структурах головного мозку зі швидким 
вкляченнѐм фракції холіну в структурні фосфоліпіди та фракції цитидину у цитидинові нуклеотиди 
і нуклеїнові кислоти. У головному мозку цитиколін вбудовуютьсѐ у клітинні, цитоплазматичні та 
мітохондріальні мембрани, інтегруячись у структуру фосфоліпідної фракції. 

Лише незначна кількість дози виѐвлѐютьсѐ у сечі і фекаліѐх (менше 3 %). Приблизно 12 % дози 
виводитьсѐ через СО2, що видихаютьсѐ. Під час виведеннѐ препарату з сечея виділѐять дві фази: 
перша фаза – протѐгом 36 годин, у ѐкій швидкість виведеннѐ зменшуютьсѐ швидко, і друга фаза – в 
ѐкій швидкість виведеннѐ зменшуютьсѐ набагато повільніше. Така ж сама фазність спостерігаютьсѐ 
при виведенні через дихальні шлѐхи. Швидкість виведеннѐ СО2 зменшуютьсѐ швидко, приблизно 
протѐгом 15 годин, потім – знижуютьсѐ набагато повільніше. 

Показаннѐ 

 Інсульт, гостра фаза порушень мозкового кровообігу, лікуваннѐ ускладнень і наслідків 
порушень мозкового кровообігу. 

 Черепно-мозкова травма та її неврологічні наслідки. 
 Когнітивні порушеннѐ та порушеннѐ поведінки внаслідок хронічних судинних і 

дегенеративних церебральних розладів. 

Протипоказаннѐ 

 Підвищена чутливість до цитиколіну або до інших компонентів препарату. 
 Підвищений тонус парасимпатичної нервової системи. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

Цитиколін підсиляю ефект леводопи. Не слід призначати одночасно з лікарськими засобами, що 
містѐть меклофеноксат. 

Особливості застосуваннѐ 

У випадку внутрішньовенного застосуваннѐ препарат слід вводити повільно (протѐгом 3-5 хвилин 
залежно від дози, що вводитьсѐ). 

У разі застосуваннѐ внутрішньовенно краплинно, швидкість вливаннѐ повинна становити 40-60 
крапель на хвилину. 

У випадку стійкого внутрішньочерепного крововиливу не слід перевищувати дозу 1000 мг на добу 
та швидкість внутрішньовенного вливаннѐ (30 крапель на хвилину). 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Достатні дані про застосуваннѐ цитиколіну вагітним жінкам відсутні. Дані щодо екскреції 
цитиколіну у грудне молоко та його діѐ на плід невідомі. У період вагітності або годуваннѐ груддя 
лікарський засіб можна призначати тільки тоді, коли очікувана терапевтична користь длѐ матері 
переважаю потенційний ризик длѐ плода. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 



В індивідуальних випадках деѐкі побічні реакції з боку центральної нервової системи можуть 
впливати на здатність керувати автотранспортом або працявати зі складними механізмами. 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Рекомендована доза длѐ дорослих становить від 500 мг до 2000 мг на добу залежно від тѐжкості 
симптомів. 

Препарат призначати длѐ внутрішньом’ѐзового або внутрішньовенного застосуваннѐ. 
Внутрішньовенно препарат може бути введений повільно ін’юкційно (протѐгом 3-5 хвилин 
залежно від дози, що вводитьсѐ) або крапельно (швидкість: 40-60 крапель на хвилину). 

Максимальна добова доза – 2000 мг. 

Термін лікуваннѐ залежить від перебігу хвороби та визначаютьсѐ лікарем. 

Пацієнти літнього віку не потребуять коригуваннѐ дози. 

Розчин длѐ ін’юкцій призначений тільки длѐ одноразового застосуваннѐ. Препарат застосовувати 
одразу післѐ відкриттѐ ампули. Залишки препарату необхідно знищити. Препарат можна 
змішувати з усіма ізотонічними розчинами длѐ внутрішньовенного введеннѐ, а також із 
гіпертонічним розчином глякози. 

При необхідності лікуваннѐ продовжувати препаратом у формі розчину длѐ перорального 
застосуваннѐ. 

Діти. 

Досвід застосуваннѐ препарату дітѐм обмежений. 

Передозуваннѐ 

Про випадки передозуваннѐ не повідомлѐлось. 

Побічні реакції 

Побічні реакції виникаять дуже рідко (<1/10000), вклячаячи поодинокі випадки. 

З боку центральної і периферичної нервової систем: сильний головний біль, вертиго, 
галяцинації. 

З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензіѐ, артеріальна гіпотензіѐ, тахікардіѐ. 

З боку дихальної системи: задишка. 

З боку травного тракту: нудота, бляваннѐ, діареѐ. 

З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі: висипаннѐ, гіпереміѐ, екзантема, 
кропив’ѐнка, пурпура, свербіж, ангіоневротичний набрѐк, анафілактичний шок. 

Загальні реакції: озноб, зміни у місці введеннѐ. 

Термін придатності 

3 роки. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С. Зберігати у недоступному длѐ 
дітей місці. 



Упаковка 

По 4 мл в ампулі з жовтим (500 мг цитиколіну) або червоним (1000 мг цитиколіну) кільцем зламу, 
по 5 ампул у блістері, по 2 блістери разом з інструкціюя длѐ медичного застосуваннѐ у пачці. 

Категоріѐ відпуску. За рецептом. 

Виробник 

ПАТ «Галичфарм». 

Місцезнаходженнѐ виробника та його адреса місцѐ провадженнѐ діѐльності 

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

НЕЙРОКСОН® 

(NEUROXON®) 

Состав 

действующее вещество: citicoline; 

1 ампула содержит цитиколина натриѐ в пересчете цитиколин 1000 мг или 500 мг; 

вспомогательные вещества: вода длѐ инъекций. 

Лекарственная форма. Раствор длѐ инъекций.  

Основные физико-химические свойства: прозрачнаѐ бесцветнаѐ жидкость. 

Фармакотерапевтическая группа. Психостимулѐторы, средства, которые применѐятсѐ при 
синдроме дефицита вниманиѐ и гиперактивности (СДВГ), ноотропные средства. Другие 
психостимулируящие и ноотропные средства. 

Код АТХ N06B X06. 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика. 

Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов, что 
подтверждено данными магнитно-резонансной спектроскопии. Благодарѐ такому механизму 
действиѐ цитиколин улучшает функционирование таких мембранных механизмов как работа 
ионообменных насосов и рецепторов, модулѐциѐ которых необходима длѐ нормального 
проведениѐ нервных импульсов. 

Благодарѐ стабилизируящему действия на мембрану нейронов цитиколин проѐвлѐет 
противоотечные свойства, которые способствуят уменьшения отека мозга. 

Экспериментальные исследованиѐ показали, что цитиколин ингибирует активация некоторых 
фосфолипаз (А1, А2, С и D), уменьшает образование свободных радикалов, предупреждает 
разрушение мембранных систем и сохранѐет антиоксидантные защитные системы, такие как 
глутатион. 

Цитиколин сохранѐет запас энергии нейронов, ингибирует апоптоз и стимулирует синтез 
ацетилхолина. 



Экспериментально доказано, что цитиколин также проѐвлѐет профилактическое 
нейропротекторное действие при фокальной ишемии головного мозга. 

Клинические исследованиѐ показали, что цитиколин достоверно увеличивает функциональное 
восстановление у пациентов с острым ишемическим нарушением мозгового кровообращениѐ, что 
совпадает с замедлением возрастаниѐ объема ишемического повреждениѐ головного мозга по 
данным нейровизуализации. 

У пациентов с черепно-мозговой травмой цитиколин ускорѐет восстановление и уменьшает 
длительность и интенсивность посттравматического синдрома. 

Цитиколин улучшает уровень вниманиѐ и сознаниѐ, когнитивные и неврологические нарушениѐ, 
свѐзанные с ишемией головного мозга, способствует уменьшения проѐвлений амнезии. 

Фармакокинетика. 

После введениѐ препарата наблядаетсѐ значительное повышение уровнѐ холинов в плазме 
крови. Препарат метаболизируетсѐ в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина. 

После введениѐ цитиколин широко распределѐетсѐ в структурах головного мозга с быстрым 
вклячением фракции холина в структурные фосфолипиды и фракции цитидина в цитидиновые 
нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. В головном мозге цитиколин встраиваетсѐ в клеточные, 
цитоплазматические и митохондриальные мембраны, интегрируѐсь в структуру фосфолипидной 
фракции. 

Только незначительное количество дозы определѐетсѐ в моче и кале (менее 3 %). 
Приблизительно 12 % дозы выводитсѐ через СО2, который выдыхаетсѐ. При выведении препарата 
с мочой выделѐят две фазы: перваѐ фаза – на протѐжении 36 часов, в которой скорость 
выведениѐ уменьшаетсѐ быстро, и втораѐ фаза – в которой скорость выведениѐ уменьшаетсѐ 
намного медленнее. Такаѐ же фазность наблядаетсѐ при выведении через дыхательные пути. 
Скорость выведениѐ СО2 уменьшаетсѐ быстро, приблизительно на протѐжении 15 часов, потом – 
снижаетсѐ намного медленнее. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

 Инсульт, остраѐ фаза нарушений мозгового кровообращениѐ, лечение осложнений и 
последствий нарушений мозгового кровообращениѐ. 

 Черепно-мозговаѐ травма и ее неврологические последствиѐ. 
 Когнитивные нарушениѐ и нарушениѐ поведениѐ вследствие хронических сосудистых и 

дегенеративных церебральных расстройств. 

Противопоказаниѐ 

 Повышеннаѐ чувствительность к цитиколину или к другим компонентам препарата. 
 Повышенный тонус парасимпатической нервной системы. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

Цитиколин усиливает эффект леводопы. Не следует назначать одновременно с лекарственными 
средствами, содержащими меклофеноксат. 

Особенности применениѐ 

В случае внутривенного применениѐ препарат следует вводить медленно (на протѐжении 3-5 
минут в зависимости от дозы, котораѐ вводитсѐ). 



В случае применениѐ внутривенно капельно, скорость вливаниѐ должна составлѐть 40-60 капель в 
минуту. 

В случае стойкого внутричерепного кровоизлиѐниѐ не следует превышать дозу 1000 мг в сутки и 
скорость внутривенного введениѐ 30 капель в минуту. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Достаточные данные о применении цитиколина беременным женщинам отсутствуят. Данные об 
экскреции цитиколина в грудное молоко и его действие на плод неизвестны. В период 
беременности или кормлениѐ грудья препарат можно назначать только тогда, когда ожидаемаѐ 
польза длѐ матери превышает потенциальный риск длѐ плода. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 

В индивидуальных случаѐх некоторые побочные реакции со стороны центральной нервной 
системы могут влиѐть на способность управлѐть автотранспортом и работать со сложными 
механизмами. 

Способ применениѐ и дозы 

Рекомендованнаѐ доза длѐ взрослых составлѐет от 500 мг до 2000 мг в сутки в зависимости от 
тѐжести симптомов. 

Препарат назначать длѐ внутримышечного или внутривенного применениѐ. 

Внутривенно препарат может быть введен медленно инъекционно (на протѐжении 

3-5 минут, в зависимости от вводимой дозы) или капельно (скорость: 40-60 капель в минуту). 

Максимальнаѐ суточнаѐ доза – 2000 мг. 

Срок лечениѐ зависит от протеканиѐ болезни и определѐетсѐ врачом. 

Пациенты пожилого возраста коррекции дозы не требуят. 

Раствор длѐ инъекций предназначен только длѐ одноразового применениѐ. Препарат применѐть 
сразу после открытиѐ ампулы. Остатки препарата необходимо уничтожить. Препарат можно 
смешивать со всеми изотоничными растворами длѐ внутривенного введениѐ, а также с 
гипертоничным раствором глякозы. 

В случае необходимости лечение продолжать препаратом в форме раствора длѐ перорального 
применениѐ. 

Дети. 

Опыт применениѐ препарата детѐм ограничен. 

Передозировка 

О случаѐх передозировки не сообщалось. 

Побочные реакции 

Побочные реакции возникаят очень редко (<1/10000), вклячаѐ единичные случаи. 

Со стороны центральной и периферической нервной системы: сильнаѐ головнаѐ боль, вертиго, 
галляцинации. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальнаѐ гипертензиѐ, артериальнаѐ гипотензиѐ, 
тахикардиѐ. 



Со стороны дыхательной системы: одышка. 

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диареѐ. 

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе: сыпь, гиперемиѐ, 
экзантема, крапивница, пурпура, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок. 

Общие реакции: озноб, изменениѐ в месте введениѐ. 

Срок годности 

3 года. 

Условиѐ хранениѐ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С. 

Хранить в недоступном длѐ детей месте. 

Упаковка 

По 4 мл в ампуле с желтым (500 мг цитиколина) или красным (1000 мг цитиколина) кольцом 
излома, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера вместе с инструкцией по медицинскому 
применения в пачке. 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производитель 

ПАО «Галичфарм». 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности 

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковскаѐ, 6/8. 


