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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 
23.04.2020 № 945 

Реєстраційне посвідчення  
№ UA/14251/01/01 

 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу 

 
ЦЕФАНЕЙРО 

(CEFANEURO®) 
 

Склад:  
діючі речовини: 
1 таблетка містить 
Avena sativa Ø 30 мг 
Gelsemium trit. D4 30 мг 
Ignatia trit. D4 30 мг 
Passiflora incarnata Ø 30 мг 

допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат. 
 
Лікарська форма. Таблетки. 
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, від білого 
до світло-бежевого кольору з вкрапленнями від бежевого до сіро-коричневого кольору. 
 
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.  
 
Фармакологічні властивості. 
Дія лікарського засобу обумовлена діючими речовинами, що входять до його складу, та виразно 
спрямована на нервову систему. Цефанейро чинить заспокійливу дію. 
 
Клінічні характеристики. 
Показання.  
Застосовується при нервовому збудженні з розладами сну. Відповідно до принципів гомеопатії. 
 
Протипоказання.  
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, вагітність та годування груддю.  
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
Невідома. На ефект гомеопатичного лікарського засобу можуть негативно впливати шкідливі 
фактори способу життя пацієнта та прийом стимулювальних препаратів. У разі прийому будь-яких 
препаратів слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Особливості застосування. 
Препарат містить лактозу. Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, 
проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб. 
У випадку появи постійних, неясних або рецидивних симптомів слід звернутися до лікаря, оскільки 
першопричиною вищевказаних симптомів може бути серйозне захворювання, для діагностування 
якого необхідно пройти медичне обстеження. 
На початку лікування гомеопатичним препаратом симптоми наявного захворювання можуть 
тимчасово посилитись. Якщо такі явища не зникають, слід припинити прийом препарату та 
проконсультуватися з лікарем. 
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Застосування у період вагітності або годування груддю.  
У період вагітності або годування груддю лікарський засіб Цефанейро застосовувати 
протипоказано. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами.  
Не впливає. 
 
Спосіб застосування та дози.  
Дозу і тривалість лікування визначає лікар індивідуально. 
Якщо не призначено іншу дозу, у випадку гострих станів дорослим та дітям віком від 12 років слід 
приймати по 1 таблетці щопівгодини або щогодини, але не більше 6 разів на добу. 
У випадку хронічного перебігу захворювання приймати по 1 таблетці 1–3 рази на добу. 
Таблетку розчиняють у роті для покращення її ефективності. 
Застосовувати препарат більше одного тижня можна тільки після консультації з лікарем. 
Консультація з лікарем також потрібна у випадку, якщо, на думку пацієнта, ефективність препарату 
надто висока або надто низька. 
 
Діти.  
Перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з лікарем.  
Препарат можна застосовувати дітям віком від 1 року. 
Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та визначається лікарем 
індивідуально. 
Дітям віком 1–6 років слід приймати не більше половини дози для дорослого. 
Дітям віком 6–12 років слід приймати не більше ⅔ дози для дорослого. 
Для дітей віком від 1 до 6 років таблетку можна подрібнити або розчинити у воді. 
 
Передозування.  
Про випадки передозування не повідомлялось. 
 
Побічні реакції.  
Не виявлені. На початку лікування гомеопатичним препаратом можуть тимчасово посилитись 
наявні симптоми, що потребує консультації лікаря. При індивідуальній непереносимості будь-
якого компонента лікарського засобу можливі реакції гіперчутливості. 
 
Термін придатності. 4 роки.  
 
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей 
місці. 
 
Упаковка. По 20 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери у картонній коробці. 
 
Категорія відпуску. Без рецепта. 
 
Виробник.  
Цефак КГ. 
 
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 
Остбанхофштрассе 15, 87437 Кемптен, Німеччина. 
 
Дата останнього перегляду. 23.04.2020. 


