
NeurorubineTM-Forte 
LactabTM 
For painful conditions of neurological and rheumatic origin 

Composition 
Active substance: 

Thiamine nitrate (vitamin B1) 
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) 
Cyanocobalamin (vitamin B12) 
Excipients: 

Colour E127 (erythrosine) and other excipients. 

Galenic form and amount of active substance per unit 
Each film-coated tablet contains: thiamine nitrate (vitamin B1) 200 mg, pyridoxine 
hydrochloride (vitamin B6) 50 mg, cyanocobalamin (vitamin B12) 1000 μg 

Indications/Possibilities for use 
As an adjuvant in the treatment of neuritic pain: acute or chronic neuritis and 
polyneuritis, neuralgia as well as toxic damages of the nerve tissue like alcoholism, 
diabetic polyneuropathy, drug intoxication. 

Posology/Method of administration 

1-2 film-coated tablets daily. 
So far there is no experience with the treatment in children. The preparation should 
therefore not be used in children. 

Contraindications 
Neurorubine-Forte is contraindicated in patients with known hypersensitivity to one or 
more of the components, particularly vitamins B1, B6 and B12. 
Vitamin B12 is contraindicated in psoriasis because patients with existing psoriasis 
may react to vitamin B12 with a so-called “flare reaction”, i.e. a worsening of psoriasis 
symptoms. 

Special warnings and precautions for use 
None 



Interaction with other medicinal products and other forms of interaction 
Vitamin B6 in high dosage, as contained in Neurorubine-Forte, can reduce the effect 
of L-dopa in Parkinson’s disease. Moreover, the toxicity of isoniazid may be 
increased. Being thiamine antagonists, thiosemicarbazone and 5-fluorouracil abolish 
the effect of vitamin B1. Antacids inhibit the absorption of vitamin B1. 

Pregnancy/Lactation 
Vitamins may be administered in amounts corresponding to daily requirements. No 
controlled studies are available in animals or pregnant women with daily doses as 
administered with Neurorubine-Forte. Although no serious adverse effects are known 
to date, the drug should only be administered during pregnancy and lactation if the 
potential benefit outweighs the foetal risk. Vitamin B6 enters the breast milk and 
passes the placental barrier. 

Effect on the ability to drive and use machines 
The effect of Neurorubine-Forte film-coated tablets on the ability to drive and use 
machines has not specifically been studied. However, it is rather unlikely that the 
drug would have a negative impact on this. 

Undesirable effects 
Immune system disorders 

Some cases of angioneurotic oedema have been described (primarily in sensitive 
patients). Allergic reactions are rare.  
Endocrine disorders 

The release of prolactin is inhibited. 
Nervous system disorders 

Individual cases of anxiety have been described (primarily in sensitive patients). 
Pyridoxine stimulates the decarboxylisation of levodopa and can reduce its 
therapeutic effect on Parkinson’s disease, unless a decarboxylase inhibitor is given 
at the same time. 
With high doses over a long period (> 500 mg per day), rare cases of reversible 
peripheral sensory neuropathy have been observed. 
Cardiac disorders 

Individual cases of tachycardia and collapse have been described (primarily in 
sensitive patients). 



Respiratory, thoracic and mediastinal disorders 

Individual cases of cyanosis and pulmonary oedema have been described (primarily 
in sensitive patients). 
Gastrointestinal disorders 

Nausea and haemorrhagia in the gastrointestinal tract have been described (primarily 
in sensitive patients). 
Hepatobiliary disorders  

High doses can lead to an increase in SGOT in the serum. 
Skin and subcutaneous tissue disorders 

Individual cases of pruritus and urticaria have been described (primarily in sensitive 
patients). 
High doses can occasionally cause acne. Pyroxidine can trigger or aggravate acne 
vulgaris or acne-like rash. Allergic reactions are rare. 
General disorders and administration site conditions  

Outbreaks of sweating, feeling of weakness, globus symptoms. 

Overdose 
Therapy for oral intoxication: 

Removal of the toxic substance (induction of vomiting, gastric lavage); measures 
reducing absorption (administration of activated charcoal). 
In rare cases, excessive daily doses of vitamin B6 (500 mg or more during more than 
5 months) may lead to reversible peripheral sensory neuropathy. However, this is 
generally reversible after discontinuation of the preparation. 

Properties/Effects 
ATC code: A11 D B 
Mechanism of action 

B-vitamins are predominantly components of enzyme systems that regulate protein, 
fat and carbohydrate metabolism. Each B-vitamin, however, fulfils a specific 
biological role. Their presence in a balanced amount is essential for the smooth 
functioning of the metabolism. 
Neurorubine-Forte combines three highly dosed vitamins important for the 
functioning of the nervous system. Each of these vitamins is essential for a normal 
metabolism in the nerve cell. Moreover, they show an analgesic effect when 
administered in pharmacodynamically high doses. 



Pharmacokinetic 
Cyanocobalamin (vitamin B12) 

Absorption of cyanocobalamin in healthy people is limited and depends on the 
concentration of the “intrinsic factor”. A fraction of vitamin B12 is absorbed in the free 
form, but the main quantity is absorbed only after binding to the “intrinsic factor”. 
After absorption from the intestinal tract vitamin B12 is bound in the serum to the 
specific B12-binding-beta-(transcobalamin) and the B12-binding-alpha1-globulins. The 
storage of vitamin B12 takes place mainly in the liver. The half-life in plasma is about 
5 days, in the liver about 1 year. 
Thiamine (vitamin B1) 

Thiamine is absorbed in the duodenum, jejunum and ileum by an active transport 
system. After absorption by the intestinal mucosa, thiamine is transported through 
the portal vein to the liver. Some of the absorbed thiamine is subject to enterohepatic 
circulation. 
The main excretion products of thiamine are thiamine carboxylic acid and pyramine 
(2,5-dimethyl-4-aminopyrimidine), as well as relatively small amounts of unchanged 
thiamine. 
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) 

Pyridoxine is quickly absorbed from the intestinal tract. 
In the organism, it is oxidised to pyridoxal or amidated to pyridoxamine. 
Phosphorylation of the CH2OH-group of position 5 (pyridoxal-5-phosphate, PALP) is 
a prerequisite for its function as a co-enzyme. In the blood, almost 80% of PALP is 
bound to protein. Pyridoxine is predominantly stored in muscle as PALP. The main 
excretion product is 4-pyridoxine acid. 

Preclinical safety data 
There is no relevant preclinical data available related to this preparation. 

Further remarks 
Keep out of the reach and sight of children. 
Do not use this medication after the expiry date stated "EXP" on the outer box. The 
expiry date refers to the last day of that month. 
Storage conditions 

Climatic zone I and II: Do not store above 25°C 
Climatic zone III and IV: Do not store above 30°C 



Presentation 
Packs of 10, 20 and 100 film-coated tablets; not all pack sizes may be marketed. 

Hospital packs. 

Date of information 

July 2004. 

THIS IS A MEDICAMENT 
- Medicament is a product which affects your health and its consumption 

contrary to instructions is dangerous for you. 
- Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions 

of the pharmacist who sold the medicament. 
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and 

risks. 
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed. 
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. 
- Keep all medicaments out of reach of children. 

Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists. 



 

 

 فورت-™ نيوروروبين

 

 ™الكتاب

 

 الحاالت المؤلمة الناتجة عن االلتهابات العصبية واألمراض الروماتيزمية  لالستخدام في

 

  :التركيب

 :المادة الفعالة

 (1نترات الثيامين )فيتامين ب

 ( 6هيدروكلوريد البيريدوكسين )فيتامين ب

 ( 12سيانوكوباالمين )فيتامين ب
   :األسوغة

 )إريثروزين( وأسوغة أخرى. E127 مادة ملونة

 

 الشكل الجالينوسي وكمية المادة الفعالة لكل وحدة

 50( 6مجم ، هيدروكلوريد البيريدوكسين )فيتامين ب 200( 1نترات الثيامين )فيتامين ب :يحتوي كل قرص مغلف على

 ميكروجرام.  1000( 12مجم، سيانوكوباالمين )فيتامين ب

  االستعمال إمكانيات /دواعي االستعمال

التهاب األعصاب الحاد أو المزمن،  العديدة، حاالت ألم األعصاب،  :يستعمل كعامل مساعد في عالج األلم العصبي

التسمم  وحاالت األضرار التسممية في النسيج العصبي الناتجة عن إدمان المسكرات، أو اعتالل األعصاب السكري أو

  .الدوائي

 

 طريقة تناول العالج /الجرعة

 .قرص مغلف يوميا   1-2

  .لذا يجب أن ال يستعمل الدواء في عالج األطفال .ال يوجد حتى اآلن أي تجارب لعالج األطفال بهذا الدواء

 

 موانع االستعمال

فورت للمرضى الذين يعانون من فرط التحسس لواحد أو أكثر من مكونات الدواء، خاصة فيتامين -ال يستعمل نيوروروبين

  12 .ب ، و6، ب1ب

في حاالت الصدفية، ألن المرضى الذين يعانون من مرض الصدفية قد يتفاعلون مع فيتامين  12يمنع استعمال فيتامين ب

ـ  12ب   .، أي زيادة حدة أعراض مرض الصدفية«تفاعل التوهج»بما يعرف ب

 

 خاصة عند االستعمال واحتياطات تحذيرات

 ال يوجد 

 

 ى وأشكال التفاعل األخرىالتفاعالت مع المستحضرات الطبية األخر

فورت، في خفض تأثير ليفودوبا في مرض -في جرعاته العالية، كما هو الحال في نيوروروبين 6يمكن أن يتسبب فيتامين ب

من الممكن أن يؤدي كل من ثيوسيميكربازون  .وباإلضافة إلى ذلك، قد تزداد سمية اإليزونيازيد .باركينسون

  1.مضادات الحموضة تثبط من امتصاص فيتامين ب 1.فيتامين ب إلى وقف تأثير 5-فلورويوراسيلو

 

 الرضاعة/الحمل

يمكن تناول الفيتامينات بكميات تكافئ االحتياج اليومي للجسم من الفيتامينات. لم تجر أي دراسات مضبوطة على الحيوانات 

فورت. على الرغم من أنه ال توجد -وروبينأو المرأة الحامل على الجرعات اليومية التي يمكن أن يتناولها المريض من نيور

أي تأثيرات جانبية حادة للدواء معروفة إلى اآلن، إال أنه ال يجب أن يعطى هذا الدواء أثناء فترتي الحمل والرضاعة إال إذا 

الل في لبن الرضاعة، كما يمر من خ 6كانت الفائدة المرجوة أعلى من الخطورة المحتملة على الجنين. يفرز فيتامين ب

 الحائل المشيمي.  



 

 

 

 اآلثار على القدرة على القيادة واستخدام اآلالت

 فورت المغلفة على القدرة على القيادة-لم يتم دراسة تأثير أقراص نيوروروبين

 واستخدام اآلالت. ولكن ال يحتمل أن يكون للدواء أي تأثير سلبي في هذه الحاالت.

 

 المرغوب فيها غير اآلثار

 لمناعيأمراض الجهاز ا
 وذمة وعائية عصبية )خاصة في المرضى الذين يعانون من الحساسية(. التفاعالت األرجية نادرة الحدوث.  حدثت حاالت

 أمراض الغدد الصم  
 يعمل الدواء على تثبيط إفراز البروالكتين 

 اضطرابات الجهاز العصبي
 لذين يعانون من الحساسية(. سجلت بعض الحاالت الفردية لحدوث القلق والتوتر )خاصة في المرضى ا

ينشط البيريدوكسين عملية نزع الكربوكسيل من مركب ليفودوبا، لذا فمن الممكن أن يقلل من فعالية عالج مرض 

 . هباركينسون، إال إذا تم إعطاء المريض مثبط لنازع الكربوكسيل في الوقت ذات

ليوم(، تمت مالحظة حدوث حاالت نادرة من االعتالل مجم/ ا 500عند تناول جرعات عالية من الدواء لفترة طويلة )< 

 العصبي المحيطي الحسي القابل للعكس. 

 اضطرابات قلبية
 وردت تقارير عن حاالت فردية من تسرع القلب والهبوط )خاصة في المرضى الذين يعانون من الحساسية(. 

 اضطرابات تنفسية، صدرية ومنصفية
 الرئوية )خاصة في المرضى الذين يعانون من الحساسية(. حدثت حاالت فردية من الزراق والوذمة

 اضطرابات معوية معدية
 حدثت حاالت من الغثيان ونزف في القناة الهضمية )خاصة في المرضى الذين يعانون من الحساسية(.

 بدية صفراويةك اضطرابات
  .لدمفي مصل اقد تؤدي الجرعات العالية إلى ارتفاع نسبة ناقلة األمين األسبارتية 

 اضطرابات الجلد واألنسجة تحت الجلد 

 )خاصة في المرضى الذين يعانون من الحساسية(.حدثت حاالت فردية من الحكة والشري 

قد تتسبب الجرعات العالية أحيانا في حدوث حب الشباب. يمكن أن يتسبب البيريدوكسين في تهيج أو الزيادة من حدة حب 

 اب. التفاعالت التحسسية نادرة الحدوث. الشباب أو الطفح المشابه لحب الشب

 اضطرابات عامة وحاالت موضع التعاطي
 .فورات التعرق، والشعور بالضعف، وأعراض الكرة

 

 الجرعة المفرطة 

 :عالج التسمم الفموي
ء إعطا)؛ اتخاذ إجراءات للتقليل من امتصاص الدواء (، وإجراء غسيل للمعدةيءتحريض الق)للتخلص من المادة السامة 

 . (المريض فحم نباتي منشط

مجم أو أكثر خالل فترة تزيد على خمسة  500) 6في حاالت نادرة، قد تؤدي الجرعات اليومية المفرطة من فيتامين ب

االعتالل العصبي المحيطي الحسي القابل للعكس. إال أن هذه الحالة يتم عكسها بشكل عام بعد توقف إلى حدوث  أشهر(

 تناول هذا العقار. 

 

 /التأثيراتالخصائص

  A11 D B: رمز نظام التصنيف الكيميائي العالجي التشريحي
 آلية العمل

مجموعة فيتامينات ب، هي من المكونات األساسية للنظام اإلنزيمي في الجسم الذي ينظم تأيض البروتين، والدهون، 

إن وجود هذه الفيتامينات بكمية  . حددا  إن كل واحد من مجموعة فيتامينات ب يؤدي دورا  بيولوجيا  م .والكربوهيدرات

  .متوازنة ضروري للقيام بوظيفة التأيض بيسر

كل من هذه  .فورت على ثالثة فيتامينات في جرعات عالية، ضرورية لوظائف الجهاز العصبي-يحتوي نيوروروبين



 

 

ذلك، فإنها لها أثر مسكن حين إضافة إلى  .الفيتامينات ضروري ألداء وظيفة التأيض بصورة طبيعية في الخلية العصبية

  .تعطى في جرعات عالية موافقة الحرائك الدوائية

 

 الحرائك الدوائية

 (12ن )فيتامين بسيانوكوباالمي
تمتص كمية محدودة من فيتامين . »العامل الداخلي»إن امتصاص سيانوكوباالمين عند األصحاء محدود ويعتمد على تركيز 

 .ص الكمية الرئيسية منه بعد االرتباط بالعامل الداخليفي الصورة الحرة، ولكن تمت 12ب

إلى داخل الخاليا  12يرتبط في مصل الدم بناقل الفيتامين ب 12بعد االمتصاص في القناة المعوية فإن فيتامين ب

لنصفي العمر ا .يحدث بشكل أساسي في الكبد 12إن تخزين فيتامين ب .)ترانزكوباالمين( وناقل الفيتامين ألفا غلوبولين

  .أيام، وفي الكبد حوالي سنة 5للفيتامين في بالزما الدم هو حوالي 

 (1ين )فيتامين بثيام
بعد االمتصاص عن طريق الغشاء  .يتم امتصاص الثيامين في اإلثناعشري، والصائم، واللفائفي، عن طريق نظام نقل فعال

بعض الثيامين الذي تم امتصاصه يتعرض للدوران  .دالمخاطي المعوي، يتم نقل الثيامين من خالل وريد الباب إلى الكب

  .المعوي الكبدي

إلى ،  )أمينوبيريميدين– 4 -ثنائي ميثيل - 5،2) نواتج إفراغ الثيامين الرئيسية هي ثيامين الحمض الكربوكسيلي، والبيرامين

  .جانب كميات صغيرة من الثيامين غير المتبدل

 (6ن )فيتامين بهيدروكلوريد البيريدوكسي
 .يتم امتصاص البيريدوكسين سريعا من القناة المعوية

 .داخل الجسم، يتم أكسدة البيريدوكسين إلى بيريدكسال أو يرتبط بمركب األميد ليكون بيريدكسامين

شرط مسبق ألداء  (PALP فسفات،-5-)بيريدكسال 5ع في الموض OH2CHتعد فسفتة مجموعة هيدروكسي ميثيل 

 .وظيفته كتميم لإلنزيم

 .PALPيتم تخزين بيريدوكسين بصفة أساسية في العضالت في شكل  .في الدم بالبروتين PALPمن  80%تبط حوالي ير

  .حمض البيريدوكسين -4ناتج اإلفراغ الرئيسي هو 

 

 بيانات السالمة في المرحلة ما قبل السريرية

 .ال توجد بيانات سالمة للمرحلة ما قبل السريرية الخاصة بهذا المركب

 

 حظات إضافيةمال

  .احفظ الدواء بعيدا  عن متناول ومرأى األطفال

 .على العلبة الخارجية الموضح "EXP"ال تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ االنتهاء 

 تاريخ االنتهاء يشير إلى آخر يوم في هذا الشهر.
 شروط التخزين

  ية.درجة مئو 25في درجة حرارة أعلى من  يحفظال : IIو  Iالمنطقة المناخية 

  .درجة مئوية 30في درجة حرارة أعلى من  يحفظ: ال IVو  IIIالمنطقة المناخية 

 

 العبوة

 ،قد ال تُطرح العبوات من كل األحجام في األسواق .قرص مغلف بطبقة رقيقة 100 ، وقرص 20 ، وأقراص 10 علب بها

 .بمواصفات علب المستشفىعلب 

 

 تاريخ اإلصدار

  2004. تموز / يوليو
 

 
 

 هـــــذا الـــدواءإن 

 ا للتعليمات يعرضك للخطر.الدواء مستحضر طبى يؤثر على صحتك واستهالكه خــالف  



 

 

 اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقـة االستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدالنى الذى صرفها لك.

 الطبيب والصيدالنى هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره. -

 حددة لك من تلقاء نفسك.ال تقطع مدة العالج الم -

 ال تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبيـة. -

ا عن متناول األطفال -  .احفظ جميع األدوية بعيد 

 مجلس وزراء الصحة العرب واتحـاد الصيادلة العرب


