
Скорочена  інструкція для медичного застосування препарату НЕОГАБІН 75, 100
Діюча речовина. Прегабалін. Лікарська форма. Капсули по 75 мг або по 150 мг. Фармакотерапевтична група. Проти епілептичні засоби. Фармакологічні властивості. Прегабалін зв’язується з допоміжною суб одиницею (альфа2-дельта-білок) 
потенціалозалежних кальцієвих каналів у центральній нервовій системі. Показання. Невропатичний біль. Епілепсія. Генералізований тривожний розлад. Фіброміалгія. Проти показання. Гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої із допоміж-
них речовин. Побічні реакції. Запаморочення і сонливість, посилення апетиту, сплутаність свідомості, дезорієнтація, дратівливість, ейфоричний настрій, зниження лібідо, безсоння, атаксія, порушення координації, порушення рівноваги, розлади 
уваги, погіршення пам’яті, тремор, дизартрія, парестезія, седація, в’ялість, головний біль, летаргія, нечіткість зору, диплопія, кон’юнктивіт, вертиго, блювання, запор, сухість у роті, метеоризм, гастро ентерит, еректильна дисфункція, імпотенція, 
периферичний набряк, набряки, порушення ходи, відчуття сп’яніння, втома, збільшення маси тіла тощо. Категорія відпуску. За рецептом. Р. П. МОЗ України: №UA/13702/01/01, №UA/13702/01/02; Наказ МОЗ України від 27.06.2014 №437. Виробник: 
ТОВ «Фарма Старт», Україна, 03124, м. Київ, бульвар В. Гавела, 8. ТОВ «Фарма Старт» та ТОВ «Асіно Україна» входять до групи компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інфор-
мація для медичних і фарма цевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.U

A
-N

E
O

G
-P

IM
-0

42
01

9
-0

2
2

  

Позбався болю, ПОРИНЬ У ЖИТТЯ

Неогабін
ПРЕГАБАЛІН

Доведена ефективність при нейропатичному болю, фіброміалгії та  
генералізованому тривожному розладі 1-6

Доведена біоеквівалентність оригінальному прегабаліну 7

Один з найдоступніших за ціною прегабалінів в Україні 8 Швейцарські стандарти якості
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ВАШ — візуально аналогова шкала, ВООЗ — Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, НПЗЗ — нестероїдний протизапальний препарат, СІЗЗС — селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, СІЗЗСН — селективні 
інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну, ТЦА — трициклічні антидепресанти.

Триступенева схема фармакологічного знеболення (ВООЗ, 
2016) при хронічному больовому синдромі 9, 10

Інтенсивність болю за шкалою ВАШ

Слабкий біль Помірний біль Сильний біль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 сх динка
2 сх динка

3 сх динка

Ненаркотичний анальгетик, 
НПЗЗ
+  ад’ювантна терапія*
(ПРЕГАБАЛІН, ГАБАПЕНТИН)

Слабкий опіоїд
+ ненаркотичний анальгетик
+  ад’ювантна терапія*
(ПРЕГАБАЛІН, ГАБАПЕНТИН)

Потужний опіоїд
+ ненаркотичний анальгетик
+  ад’ювантна терапія*
(ПРЕГАБАЛІН, ГАБАПЕНТИН)

* АД’ЮВАНТНА ТЕРАПІЯ

Антиконвуль санти:  
у т.ч. 

ПРЕГАБАЛІН

Анти депресанти:  
СІЗЗС, СІЗЗСН, ТЦА

Антипсихотики Анксіолітики
Снодійні  

та седативні  
препарати


