Informatie voor de gebruiker
Neurobion®
Naam en samenstelling
Neurobion bevat per ml als werkzame bestanddelen vitamine B 1 (thiaminehydro-chloride)
33 milligram, vitamine B 6 (pyridoxinehydrochloride) 33 milligram en vitamine B 12
(cyanocobalamine) 333 microgram. Als hulpstoffen bevat de oplossing kaliumcyanide,
benzylalcohol, natriumhydroxide en water voor injectie. Een ampul bevat 3 ml oplossing.
Neurobion wordt in Nederland in de handel gebracht door Merck BV te Amsterdam en is in
het register ingeschreven onder het nummer RVG 00531.
Indicatie
Aandoeningen waarbij een tekort aan vitamine B 1 , vitamine B 6 en vitamine B 12 bestaat.
Wanneer Neurobion niet gebruiken?
Neurobion dient niet te worden gebruikt door patiënten met een overgevoeligheid voor één
van de bestanddelen. Evenmin bij deficiënties waarbij de aard en oorzaak niet bekend zijn
en niet door patiënten met de ziekte van Parkinson die alleen behandeld wordt met
levodopa. Verder niet bij voortijdig geboren baby’s en kinderen tot 3 jaar in verband met de
hulpstof benzylalcohol.
Voorzorgsmaatregelen
Bij bloedarmoede tengevolge van vitamine B 12 tekort mag vitamine B 12
(cyanocobalamine) niet worden gecombineerd met foliumzuur.
Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Neurobion kan in de aanbevolen dosering gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het
geven van borstvoeding. Neurobion bevat de hulpstof benzylalcohol. Benzylalcohol kan een
negatief effect hebben op te vroeg geboren baby’s als Neurobion wordt gebruikt vlak voor
of tijdens de bevalling of keizersnede.
Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Vitamine B 6 (pyridoxinehydrochloride) vermindert de werking van levodopa. De volgende
geneesmiddelen verminderen de werking van vitamine B 6: isoniazide, hydralazine,
penicillamine en cycloserine.
Dosering en wijze van gebruik
Neurobion is bestemd voor injectie in spieren. Bij voorkeur wordt het handwarm en
langzaam diep in de bilspier ingespoten. In ernstige gevallen geve men dagelijks 1 ampul
tot de acute symptomen zijn verdwenen.
Voor nabehandeling is 2-3 maal per week 1 ampul voldoende, welke dosering in minder
ernstige gevallen soms reeds vanaf het begin toereikend kan zijn.

Bijwerkingen
In zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. Verder kunnen patiënten
die behandeld worden met Neurobion last krijgen van transpiratie, versnelde hartslag en
huidreacties, zoals jeuk en netelroos. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een
bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.
Wijze van bewaring en houdbaarheid
Neurobion dient beneden 25°C bewaard te worden. Bewaar Neurobion niet in de koelkast
of vriezer. Niet gebruiken na de aangegeven datum (Exp. betekent niet te gebruiken na de
aangegeven datum).
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