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B.C. Ольшевський, О.В. Ольшевська
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В1та-мелатон1н

УН1ВЕРСАЛЬНИИ ПРИРОДНИИ
АДАПТОГЕН 31 СН0Д1ЙНИМ

ЕФЕКТОМ

I

РИТМ/в

N Нормал!зуЕ зм1ну сну i неспания
М Нормал1зуЕ циркадн! ритми
W ШдвищуЕ розумову i ф1зичну працездатн1с1ъ
W ЗменшуЕ прояви стресових реакц1й

Чинить на оргаи1зм 1муиомодулюк>чу д1ю

Скорочвна 1нструкц1я з медичиого в1користання:

Цюча речоаина: melatonin; 1 таблетка м1стить мелатон!ну 3 мл
мрамкотерапешична грула. Снод!йн1 та седативн! претарати.

Агон1сти рецептора мелатон1ну. Показания. Для проф1лактики та
л1кування розлад1в циркадного ритму €сон-неспання» при зм1н1...г. стомлк>ван1аю;

^ -нкиюнального
,  .ому числ1 при

гтн1и ппертон1чн1и хвороб! та пперхолестеримемГО; для
[вищения розумовоТ та ^!зичноТ працездатносп. а також

полегшення стресових реакц1й та депресивних стан!в. що маютъ
сезонний характер. П1двищений артер1альний тиск та ппертожчна
хвороба (1-11 стад») у хворих л1тнього в!ку (у склад! комппексноТ
терапГО. Протмпоказания. П1двищена чутив1сть до компоненте
препарату. Ауто!мунн! захворювання, л1мфофанупематоз, лейкоз,
л1мфома, мтелом^ еп1лепсЫ, цукровий д1а6ет. Одночасне
застосувания !нг1бт)р!в моноамтноксидази, кортикостеро«йв,

ly. Cnodo г -■— -циклоспорину. Cnod6 застосувания та дозм. Для ш'кування
Втта-мелатон1н* призначають внутр1шньо дормхлим в1д^3 мг до б
(1-2 таблетки) на добу. Таблетки сл1д тэиимати за 30 хв до сиU-2 таолетки) на дооу. «аолетки сл1д приимати за 30 хв до сиу
цодня, бажано в о/^н i той же час Курс л1кування тривае до
в1дновлення ф1з!олопчного ритму «сон-неспання>, але не бшьше 1
мк:яця. У раз! застосувания з профшактичною метою дозу

захворювання. Зазвичай приймакяь по 1 -2 таблетки на до^ з
хв до сну, бажано в один ! той же час протягом 2 мкяцш з
тижневою Перервою м!ж курсами (курс застосувания - 1 м!ся1^),.
Для л!кушння хрон!чних порушень сну (у тому числ! при супутн!и
ппертон{чн1й хвороб! та/аьо пперхолестеринемй) у пац^енпв

препарагпризначають у м!н!мальн!й ефективши доз!линього В1ку
1 ,5 мг (1 /2 таблеткиГодин раз на добу, таблетки приймаютъ за 3<
до сну. При недостатн1й ефективиост! дозу збшьшують до 3
В!дм!ну преларету слщ п^х>водити постулово, зменшуючи дозу
прс^гом 1-2 тижн!в. ^ такою ж g "

3 мг.

: схемою препарат приимають
пац!£нти л!тнього в!ку гаи п!д8ищеному арггёр{ал'ьному тиску та
ппертон!чн!й >3opo6i. Прелпрепарат мсидаа застосовувати протягом
3-6 м1сяц!в 3 1нтервалами по 1 тижню мЬк м!сячними курсами
л!)5ування. Особтвост! звсгосуннкя. Не застосовувати жжкам.
ЯК] ППаН^'^^^^ oarrnjI/'TW 4i а гюоигч|/\ vr\LiTTaartorrTUDtj.aw%1нуютъ ваптн!сп», у зв'язку з певною контрацептивною д!ао
мелатон]
яофавого'

>н!ну. При заспхуванн! Впа-мепатонгну* сл!д уникати
ого освгтлення. У пац1£нт!в з цирозом печ!нки pieenb

мета6ол!зму мелатон!ну знижений, тому застосов^ти препарат
шм хвортм потр!6но з обережн!стю. Упаковка. По 10 табл^еток у
6л!стер4; по 3 6л!стери в пачц!. Катетер1я в1дпуску. За рецептом.
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