 Acid acetilsalicilic
 Paracetamol
 Fosfat de codeină hemihidrat

Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate de culoare
albă, inscripționate cu numele produsului

Neolin®:
 Luptă întreit cu durerea, febra, inflamația și tusea neproductivă a
adultului – soluția optimă pentru înlăturarea rapidă a durerilor de
intensitate ușoară până la medie datorită triplei combinații de acid
acetilsalicilic /paracetamol/ codeină.
 Tripla asociere de analgezice și antipiretice cu mecanisme diferite de
acțiune lucrează sinergic, generând:
• Intensitate și durată superioară a analgeziei față de terapia
monocomponentă la dozele terapeutice similare;
• Evitarea fenomenului de aplatizare a efectului analgezic;
• Efecte adverse mai reduse decât în cazul dozelor echianalgezice ale
fiecărei substanțe în parte.
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SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

CATEGORIA
TERAPEUTICĂ

DOZĂ / COMPRIMAT

Aspirină (acid acetilsalicilic) Analgezic
Antipiretic
Antiinflamator

300 mg

Antitrombotic
Paracetamol
(acetaminophen)
Fosfat de codeină
hemihidrat

Antispastic
Analgezic
Antipiretic
Antiinflamator
Analgezic central
Antitusiv central

250 mg
12 mg

Indicaţii
Tratamentul simptomatic de scurtă durată în:
 DURERI DE INTENSITATE MEDIE

Cefalee

Migrenă

Nevralgie

Mialgie

Artralgie

Algie dentară

Algie din sfera ORL

Dismenoree

(inclusiv post-chirurgicală)

 STĂRI FEBRILE
 TUSE NEPRODUCTIVĂ

NEOLIN® – Administrare







Doze recomandate: 1-4 cp Neolin / zi, max. 3-4 zile
Adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani:
- 1 cp oral, la nevoie (se pot administra și 2 cp ca doză
inițială unică)
- dacă este necesar doza se poate repeta la intervale de 4-6
ore, până la 4 cp/zi.
Vârstnici:
- inițial se administrează ½ din doza recomandată adulților
- doza poate fi crescută în funcție de toleranță și necesități
Neolin este disponibil fără rețetă pentru indicațiile și posologia
aprobate

Siguranță, complianță


Nu ridică probleme de supradozare la dozele recomandate pentru utilizarea
ca OTC



Doza maximă recomandată / zi echivalează cu 1200 mg acid
acetilsalicilic, 1000 mg paracetamol și 48 mg codeină fosfat – cantități
mult mai mici decat dozele maxime admise / zi (4000 mg paracetamol și
360 mg codeină)



Complianță sporită: nu mai este necesară administrarea altor produse
monocomponente: paracetamol, acid acetilsalicilic sau codeină

Contraindicații












Alergie (hipersensibilitate) la oricare dintre componente
Copii și adolescenți cu vârsta sub 15 ani (contraindicat inclusiv în tratamentul durerii post-tonsilectomie)
Probleme severe renale și ale ficatului
Ulcer gastro-duodenal activ, hemoragii digestive
Astm bronșic, secreții traheobronșice crescute, probleme respiratorii severe (codeina suprimă reflexul de tuse,
accentuând insuficiența respiratorie)
Ileus paralitic, intervenții chirurgicale la nivelul ficatului, veziculei sau ductului biliar
Administrare concomitentă cu medicație antidepresivă de tip IMAO
Alcoolism acut
Pacienți în comă (nu se administrează analgezice opioide - codeină)
Sarcină și alăptare
Administrare concomitentă cu alte medicamente pe bază de paracetamol și codeină

Atenționări speciale (1)
Se va administra cu grijă și se va urmări atent în caz de:








Astm bronșic / afecțiuni alergice respiratorii
Sensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene
Antecedente de ulcer și hemoragii digestive
Gută
Intervenții chirurgicale, inclusiv extracții dentare - efectul anticoagulant al aspirinei
Boli hepatice cronice, alcoolism etilic cronic cu afectare hepatică, colecistectomie
Insuficiență renală – se vor administra doze mai mici decât cele uzuale la adulți (ex.: la un
clearance al creatininei < 10 ml/min se recomandă un interval de 8 h între două doze)
 Tuse productivă, bronhopneumopatie cronică obstructivă, emfizem și fibroză pulmonară, TBC
gravă, traumatisme toracice – codeina deprimă respirația și mecanismele ventilatorii
compensatoare

Atenționări speciale (2)







Hipertensiune intracraniană, abdomen acut, insuficiență adrenocorticală, hipotiroidism
Hipertrofie de prostată / stricturi uretrale cu retenție de urină
Colită ulceroasă, pancreatită
Infarct miocardic acut
Edem cerebral și epilepsie – risc convulsiv din cauza codeinei
Frecvență crescută a respirației / respirație superficială, confuzie, somnolență, pupile mici, stare de rău

Precauție sporită în cazul:
•
•

Persoanelor ce conduc vehicule / utilaje și al celor în vârstă
Sportivilor – acest medicament conține un principiu activ ce poate induce pozitivarea testelor antidoping

Atenționări speciale (3)
A se evita:
 Utilizarea Neolin în doze mari, peste cele recomandate uzual
 Întreruperea bruscă a tratamentului cu doze mari de analgezice (peste dozele recomandate) – pot
aparea cefalee, oboseală, dureri musculare, semne vegetative
 Administrarea concomitentă de paracetamol în doze mari (> 2g/zi) și anticoagulante orale
(warfarină, derivați de cumarină) – este potențat efectul anticoagulant al acestora
 Asocierea cu hipnotice, sedative, tranchilizante, anestezice generale – codeina potențează
efectul sedativ și deprimant respirator al acestora
 Asocierea codeină – medicație antihipertensivă (risc crescut de accidente hipotensive)
 Asocierea codeină – expectorante (este favorizată retenția secrețiilor traheobronșice)

CARACTERISTICI

AVANTAJE

BENEFICII
PENTRU PACIENT

 Combate simptome și fenomene ce coexistă în
mod normal în cadrul multor stări patologice:
durerea, febra, tusea, inflamația
 Asociază 3 substanțe cu efect analgezic,
antipiretic, antiinflamator și antitusiv, cu
mecanism complex de acțiune atât
periferic cât și la nivel de sistem nervos
central

 Conferă intensitate și durată superioară a
analgeziei față de terapia monocomponentă la
dozele terapeutice similare
 Evită aplatizarea efectului analgezic
 Produs cu efecte adverse mai reduse decât în
cazul administrării dozelor echianalgezice ale
fiecărei substanțe componente în parte

 Soluție eficientă și optimă pentru
combaterea rapidă a durerilor de intensitate
medie și a febrei
 Complianță crescută în administrare – un
singur produs cu acțiuni multiple, simultane

 Se adresează durerii consecutive unei palete
largi de stări fiziologice și patologice

 Doze optime de substanțe active

 Absența riscului de supradozare la
administrarea uzuală (indicațiile și posologia
aprobate)
 Nu mai este necesară administrarea adițională
de produse monocomponente: aspirină,
paracetamol sau codeină

 Siguranță, complianță în administrare

