
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 

 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 

Neiralgin B soluție injectabilă 

 

 

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 

1 fiolă (2 ml soluție) conţine: clorhidrat de piridoxină (vitamina B6) - 100 mg, clorhidrat de tiamină 

(vitamina B1) - 100 mg, cianocobalamină (vitamina B12) - 1 mg, clorhidrat de lidocaină - 20 mg. 

 

Excipienți cu efecte cunoscute: 

 alcool benzilic - 40 mg (20 mg/ml); 

 sodiu - 12 mg; 

 potasiu - 0,07 mg. 

 

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 

Soluție injectabilă 

Descriere: soluție transparentă de culoare roșie, fără particule vizibile. 

pH-ul soluției 4,4 - 4,8. 

 

 

4. DATE CLINICE 

4.1 Indicaţii terapeutice 

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani 

Tratamentul simptomelor hematologice și neurologice determinate de deficitul prelungit de 

vitamine B1, B6 și B12. 

 

4.2 Doze şi mod de administrare 

Doze 

În cazul simptomelor acute și severe: o injecție (2 ml soluție) se administrează, de obicei, o dată pe 

zi pentru a obține în sânge o concentrație ridicată a substanțelor active. Când faza acută s-a 

ameliorat și în cazul unor simptome mai puțin severe, se administrează o injecție de 2-3 ori pe 

săptămână. 

 

Vârstnici 

Nu este necesară ajustarea dozei. 

 

Copii  

Neiralgin B nu trebuie administrat la copii cu vârsta sub 12 ani. 

 

Mod de administrare 

Aministrare intramusculară. 

Soluția injectabilă se administrează profund în țesutul muscular pentru a evita reacțiile adverse 

cardiovasculare (vezi pct. 4.4 și 4.8). 

 

4.3 Contraindicaţii 

- Hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1; 
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- Medicamentul nu trebuie administrat în cazul tulburărilor grave de conductibilitate cardiacă și în 

cazul insuficienței cardiace acute decompensate; 

- Datorită conținutului de alcool benzilic, medicamentul nu trebuie administrat la copiii nou-

născuți, în special la copiii născuți prematur (vezi subpct. 4.4); 

- Medicamentul nu trebuie administrat în timpul sarcinii și perioada de alăptare (vezi subpct. 4.8). 

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare 

În cazul administrării zilnice a unei cantități de 90 mg de alcool benzilic sau mai mult, la copiii cu 

vârsta sub 3 ani pot apărea reacții toxice și anafilactoide. 

 

Soluția injectabilă trebuie administrată numai intramuscular (IM) și nu intravenos (IV), pentru a 

evita apariția reacțiilor adverse cardiovasculare (vezi subpct. 4.8). În cazul unei injecții intravenoase 

accidentale trebuie monitorizată funcția cardiacă a pacientului (ECG) sau pacientul trebuie 

spitalizat, în funcție de severitatea simptomelor cardiovasculare (aritmii, bradicardie). 

 

4.5   Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune 

Tiamina este degradată de soluțiile care conțin sulfiți. Alte vitamine pot fi inactivate în prezența 

produselor de degradare ale vitaminei B1. Dozele terapeutice de vitamina B6 pot reduce efectul L-

dopa. De asemenea, au loc interacțiuni cu izoniazida (INH), D-penicilamina și cicloserina. 

 

Efectele adverse cardiace pot crește atunci când lidocaina administrată parenteral este administrată 

concomitent cu epinefrină sau norepinefrină. Interacțiuni au loc, de asemenea, cu sulfonamide. 

 

În cazul unui supradozaj cu anestezice locale, epinefrina sau norepinefrina nu trebuie utilizate 

concomitent. 

 

4.6   Fertilitatea, sarcina şi alăptarea 

În timpul sarcinii și perioada de alăptare doza zilnică sigură de vitamina B6 este de până la 25 mg. 

Deoarece conținutul de vitamină B6 într-o fiolă de Neiralgin B care conține 2 ml soluție este de 100 

mg, acest medicament nu trebuie utilizat în timpul sarcinii și perioada de alăptare. 

 

4.7   Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 

Neiralgin B nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje, sau 

acest efect este neglijabil. 

 

4.8   Reacții adverse 

Reacţiile adverse sunt prezentate conform clasificării MedDRA pe clase de sisteme de organe şi în 

funcție de frecvența apariției, după cum urmează: 

Foarte frecvente: ≥1/10; 

Frecvente: ≥1/100 şi <1/10; 

Mai puţin frecvente: ≥1/1000 şi <1/100; 

Rare: ≥1/10000 şi <1/1000; 

Foarte rare: <1/10000, inclusiv cazuri izolate; 

Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile). 

 

Tulburări ale sistemului imunitar 

Rare: reacții de hipersensibilitate (de exemplu, erupție cutanată, deprimare a respirației, șoc, 

angioedem). Alcool benzilic: reacții de hipersensibilitate. 

 

Tulburări ale sistemului nervos 

Cu frecvenţă necunoscută: amețeli, tulburări de conștiență. 
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Tulburări ale sistemului cardiovascular 

Foarte rar: tahicardie. 

Cu frecvenţă necunoscută: bradicardie, aritmie. 

 

Tulburări ale sistemului digestiv 

Cu frecvenţă necunoscută: vărsături. 

 

Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat 

Foarte rar: transpirație abundentă, acnee, reacții cutanate cu mâncărimi și erupții cutanate. 

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv  

Cu frecvenţă necunoscută: convulsii. 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare 

Cu frecvenţă necunoscută: reacții sistemice, inclusiv excitare și/sau depresie a sistemului nervos 

central (tulburări de echilibru, nervozitate, anxietate, euforie, confuzie, amețeli, tulburări de 

conștiență, tinitus, vedere încețoșată sau diplopie, vărsături, senzație de căldură sau de frig, senzație 

de amorțeală), pot apărea ca urmare a unei injecții rapide (injecție intravenoasă accidentală, 

injectare în țesuturi cu o vascularizare bună) sau în cazul supradozajului. 

 

Raportarea reacțiilor adverse suspectate  

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Aceasta 

permite monitorizarea în continuare a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din 

domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate, prin intermediul 

sistemului național de raportare disponibil pe site-ul oficial al Agenţiei Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amed.md sau e-mail: 

farmacovigilenta@amed.md  

 

4.9   Supradozaj 

Toxicitatea tiaminei, piridoxinei sau a cianocobalaminei poate fi estimată ca fiind foarte scăzută. 

Dezvoltarea unor reacții adverse mai grave cauzate de supradozaj poate fi de așteptat numai dacă se 

administrează o cantitate de aproximativ 1 g de aceste substanțe. Reacțiile cauzate de supradozajul 

cu lidocaină (concentrații plasmatice ridicate) sunt sistemice și sunt legate de sistemul nervos 

central și sistemul cardiovascular. Reacțiile adverse includ depresie cerebrală, convulsii tonice și 

clonice și colaps cardiovascular. Tratamentul supradozajului este simptomatic. 

 

 

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 

5.1   Proprietăţi farmacodinamice 

Grupa farmacoterapeutică: vitamina B1 în combinație cu vitamina B6 și/sau vitamina B12, codul 

ATC: A11DB. 

 

Vitaminele neurotrope din grupul B au un efect benefic asupra afecțiunilor inflamatorii și 

degenerative ale nervilor și aparatului locomotor. 

Vitamina B1 este numită vitamină antinevrotică. Forma sa fosforilată tiamin pirofosfat (TPP) 

reglează descompunerea carbohidraţilor în calitate de cofactor al carboxilazei și este utilizată în 

cazul acidozei metabolice. 

Vitamina B6 reglează degradarea proteinelor, lipidelor și a carbohidraților. 

Vitamina B12 este necesară pentru metabolismul celular, dezvoltarea eritrocitelor și funcționarea 

sistemului nervos. Vitamina B12 este un catalizator pentru sinteza acizilor nucleici și, astfel, crearea 

de noi nuclee celulare. 

Clorhidratul de lidocaină se adaugă pentru ameliorarea durerii după procedurile medicale. 

http://www.amed.md/
mailto:farmacovigilenta@amed.md
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5.2   Proprietăţi farmacocinetice 

La om, necesitatea zilnică de tiamină este de aproximativ 1 mg. Excesul de tiamină este excretat 

prin urină. Determinarea activității enzimei transketolaza dependentă de TPP este utilizată pentru a 

determina statutul vitaminei B1. Concentrația plasmatică constituie 2-4 mcg/100 ml. 

 

Piridoxina, piridoxalul și piridoxamina sunt fosforilate și oxidate până la piridoxal-5'-fosfat (PALP). 

Principalul metabolit excretat este acidul 4-piridoxic. Testul pentru triptofan este adecvat pentru 

determinarea vitaminei B6. La adulți, valoarea medie plasmatică a PALP este de 1,2 mcg/100 ml. 

 

La om, necesitatea zilnică de vitamina B12 este de 1 mcg. În medie, o cantitate de 1,5-3,5 mcg de 

vitamina B12 este absorbită din alimente. 

Concentrația plasmatică normală a vitaminei B12 este de 200-900 mcg/ml, o concentrație sub 200 

mcg/ml este considerat deficit de vitamina B12. Cantitatea circulantă de vitamină B12 corespunde cu 

aproximativ 0,1% din cantitatea totală de vitamină B12. 

 

A fost raportat că injectarea intramusculară a 200 mg de lidocaină 10% determină o concentrație 

plasmatică de 1,3-1,9 mcg/ml. 

Lidocaina este metabolizată rapid în ficat, iar metaboliții și substanța activă nemodificată sunt 

excretate din organism pe cale renală. Deși lidocaina nemodificată este excretată în urină, aceasta 

este calea de eliminare a unei cantități mici și constituie mai puțin de 11%. Lidocaina are un timp de 

înjumătățire inițial de 7-30 minute și un timp de înjumătățire plasmatică terminal de 1,5-2 ore. 

 

5.3   Date preclinice de siguranţă 

Atunci când lidocaina este administrată șobolanilor, produsul metabolic rezultat 2,6-xilidină poate 

avea un efect mutagen. Rezultatele au fost obținute în testele in vitro, unde acest metabolit a fost 

utilizat în concentrații foarte mari, apropiate de concentrațiile toxice. Prin urmare, nu există niciun 

motiv să se creadă că lidocaina administrată parenteral va avea proprietăți mutagene. 

În studiile de carcinogenitate, în care 2,6-xilidina a fost administrată la șobolani în perioada de 

gestație și după naștere timp de mai mult de 2 ani, au fost determinate atât tumori benigne cât și 

maligne, în special în cavitatea nazală. Prin urmare, dozele mari de Neiralgin B nu trebuie utilizate 

pentru perioade lungi de timp. 

 

 

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE  

6.1   Lista excipienţilor 

Alcool benzilic 

Tripolifosfat de sodiu 

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) 

Hexacianoferat(III) de potasiu  

Apă pentru preparate injectabile 

 

6.2 Incompatibilităţi 

Tiamina este incompatibilă cu oxidanți și reducători, clorură de mercur, ioduri, carbonați, acetați, 

sulfat de fier, acid tanic, citrat de fier și amoniu, fenobarbital sodic, riboflavină, benzilpenicilină, 

glucoză și metabisulfit. Cuprul accelerează degradarea tiaminei; în plus, tiamina își pierde efectul la 

un pH ridicat (pH >3). 

Vitamina B12 nu este compatibilă cu oxidanți și reducători, precum și cu sărurile metalelor grele. În 

soluțiile care conțin tiamină, vitamina B12, precum și alte vitamine din grupul B sunt distruse de 

substanțele de degradare ale tiaminei (concentrația scăzută de ioni fier trivalent poate împiedica 

aceasta). Riboflavina, de asemenea, are un efect degradant (în special datorită influenței 
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concomitente a luminii). Nicotinamida accelerează fitoliza, în timp ce antioxidanții au un efect 

inhibitor. 

 

6.3 Perioada de valabilitate 
2 ani 

 

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare 

A se păstra la temperaturi 2-8°C. 

A se păstra la frigider. 

A nu se congela. 

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. 

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului 

Câte 2 ml soluție în fiole din sticlă brună. Câte 5 fiole în blistere din clorură de polivinil. Câte 1, 2 

sau 5 blistere, împreună cu prospectul pentru utilizator în cutie de carton. 

 

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare 

Fără cerințe speciale. 

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările 

locale. 

 

 

7. DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 

„Kalceks” SA 

str. Krustpils 53, LV-1057 Riga, Letonia 

Tel.: +371 67 083 2320  

e-mail: kalceks@kalceks.lv 

 

 

8. NUMĂRUL(ELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 

24435 

 

 

9. DATA AUTORIZĂRII 

03.04.2018 

 

 

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 

Aprilie 2018 

 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului 

şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amed.md/  

http://nomenclator.amed.md/

