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lek przeciwkaszlowy
na silny kaszel



WIZYTA I

NeoAazarina® – kompleksowe 
działanie na silny, napadowy kaszel

Fosforan kodeiny podwyższa próg pobudzenia komórek 
nerwowych tworzących ośrodek kaszlu ograniczając 
częstotliwość  występowania ataków kaszlu.1

Skuteczna, przebadana substancja - kompleksowe 
działanie: 

przeciwkaszlowe – hamuje odruch kaszlowy, 

sedatywne - pozwala spokojnie przespać noc, 

przeciwbólowe - zmniejsza odczucia bólowe, 
pozwala zregenerować siły i zwiększa komfort 
pacjenta, pomaga łagodzić objawy związane z 
infekcjami dróg oddechowych.2

1. ChPL Neoazarine 13.08.2015r.
2. Danysz A., Kwieciński A., Kaszel –klasyfikacja i leczenie, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy Nr 1/2007 
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Kodeina skutecznie zmniejsza ilość ataków kaszlu
– skuteczność porównywalna z dekstrometorfanem.

Już 20 mg kodeiny (2 tabletki NeoAzariny®) 
daje silny efekt przeciwkaszlowy1,2

WIZYTA II

Skuteczność substancji czynnej NeoAzariny® 
jest porównywalna ze skutecznością 
dekstrometorfanu a  dawkozależny efekt 
gwarantuje dopasowanie do potrzeb Pacjenta. 

!

Średnia częstotliwość kaszlu1 

kodeina 20 mg placebo dekstrometorfan 20mg
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Wystarczająca 
dawka to 20 mg.

1. Matthys H, et al.Dextromethorphan and codeine: objective assessment of antitussive activity in patients with chronic cough. 
     J Int Med Res. 1983; 11(2): 92-100.
2. Sevelius H, McCoy JF, Colmore JP. Dose response to codeine in patients with chronic cough. Clin Pharmacol Ther. 1971 May-Jun;12(3):449-55.

Badanie randomizowane, podójnie zaślepione, prowadzone metodą krzyżową. 
Pacjenci (n=16) otrzymywali kodeinę, dekstrometorfan lub placebo przez 3 kolejne noce. 



WIZYTA III

1. ChPL Neoazarine 13.08.2015 r., 2. ChPL Acodin 27.01.2011 r.
3. ChPL Thiocodin 23.09.2008 r.

NeoAzarina® zawiera skuteczną, przebadaną 
substancję czynną. Dodatkowo zapewnia 
kompleksowość terapii i jest sprawdzonym 
rozwiązaniem przy silnym, napadowym kaszlu.

NeoAzarina® – optymalna dawka kodeiny

NeoAzarina® – potrójne łagodzenie objawów

Silne działanie przeciwkaszlowe tak tak

Dodatkowe działanie sedatywne

Dodatkowe działanie przeciwbólowe

tak nie

tak nie

DekstrometorfanNeoAzarina®

Porównanie NeoAzarina® vs Thiocodin 

Ilość kodeiny w tabletce 10mg

Dawkowanie

Elastyczność dawki 
jednorazowej kodeiny

1-2 tabl. 3 razy na dobę

10-20mg

15mg

1 tabl. 3 razy na dobę

15mg

ThiocodinNeoAzarina®



WIZYTA IV

1. Nowak P., Kaszel –przyczyny, podział, postepowanie, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy Nr 1/2008
2. Kapała A., Zaburzenia snu w kontekście przemian cywilizacyjnych, Sztuka Leczenia 2014, nr 3-4 str. 35-44
3. Matthys H, et al.Dextromethorphan and codeine: objective assessment of antitussive activity in patients with chronic cough. 
     J Int Med Res. 1983; 11(2): 92-100.
4. Sevelius H, McCoy JF, Colmore JP. Dose response to codeine in patients with chronic cough. Clin Pharmacol Ther. 1971 May-Jun;12(3):449-55.

Kaszel suchy bywa szczególnie 
uporczywy zwłaszcza w nocy.1

Już po pierwszej nieprzespanej nocy w godzinach 
popołudniowych stwierdza się upośledzenie uwagi, 
zaburzenia pamięci i obniżenie nastroju.2

Mechanizm działania kodeiny jest szczególnie 
istotny w nocy,  gdy potrzebny jest sen!

Działanie przeciwkaszlowe 
trwające ponad 6 godzin3,4 

Działanie sedatywne

NeoAzarina® Przespana noc



NeoAzarina®

Skrócona Informacja o Leku Neoazarina

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neoazarina, 10 mg + 316 mg, tabletki powlekane. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIO-
WY  fosforan kodeiny półwodny (Codeini phosphas hemihydricus) 10 mg, sproszkowane ziele tymianku (Thymi herba 
pulveratum) 316 mg, Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna – 131mg. POSTAĆ FARMACEU-
TYCZNA Tabletki powlekane. WSKAZANIA W nieżytach górnych dróg oddechowych w silnych napadowych (zwłaszcza 
nocnych) atakach kaszlu. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA  Stosować doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 
3 razy na dobę po 1 do 2 tabletek: Neoazarina jest przeciwwskazana u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowa-
nia Neoazariny u młodzieży w wieku od 12 lat do 18 lat z zaburzeniami czynności układu oddechowego. PRZECIWWSKA-
ZANIA  Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra niewydolność oddecho-
wa, ostre napady astmy oskrzelowej, zaburzenia  oddychania, przewlekłe zaparcia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 
12 lat ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych. Nie stosować u kobiet 
karmiących piersią oraz w przypadku pacjentów, o których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem 
CYP2D6. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności  Preparatu nie należy stosować w przewlekłych schorzeniach dróg 
oddechowych (astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc).  Nie zaleca się stosowania produktu przez 
dłuższy okres czasu oraz przekraczania zalecanych dawek ze względu na możliwość uzależnienia. Lek nie powinien być 
stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub 
zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Metabolizm z udziałem CYP2D6 Kodeina jest metabolizowana przez 
enzym wątrobowy CYP2D6 do mor�ny, jej aktywnego metabolitu. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub pacjent nie ma 
tego enzymu, nie będzie uzyskane odpowiednie działanie terapeutyczne. Z danych szacunkowych wynika, że do 7% 
populacji kaukaskiej może mieć niedobór tego enzymu. Jednak, jeśli u pacjenta występuje szybki lub bardzo szybki 
metabolizm, istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych z toksycznością opioid6w, nawet w zwykle 
zalecanych dawkach. U tych pacjentów następuje szybkie przekształcenie kodeiny w mor�nę, co prowadzi do większych 
niż oczekiwane stężeń mor�ny w surowicy. Do ogólnych objawów toksyczności opioidów należą: splątanie, senność, płytki 
oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą również wystąpić 
objawy niewydolności krążenia i depresji oddechowej, które mogą zagrażać życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach 
prowadzić do zgonu. Dane szacunkowe dotyczące częstości występowania bardzo szybkiego metabolizmu w różnych 
populacjach przedstawiono poniżej: (populacja – częstość występowania %) Afrykańska i Etiopska 29%, Afroamerykańska 
3,4% do 6,5%, Azjatycka 1,2%do2%, Kaukaska 3,6% do 6,5%, Grecka 6,0%, Węgierska 1,9%, Północnoeuropejska 1 %-2%. 
Dzieci z zaburzeniami czynności układu oddechowego Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci, u których czynność 
oddechowa może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub 
układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi 
zabiegami chirurgicznymi. Czynniki te mogą nasilać objawy toksyczności mor�ny. Działania niepożądane Podczas 
stosowania syropu mogą wystąpić: Zaburzenia żołądkowo – jelitowe (suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia) 
– częstość nieznana  Zaburzenia psychiczne (zaburzenia snu) – częstość nieznana. Zaburzenia układu immunologicznego 
(reakcje alergiczne np. w postaci zmian skórnych) – częstość nieznana. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S A  50-951 Wrocław, 
ul Św. Mikołaja 65/68, tel.: +48 71 335 72 25, fax: +48 71 372 47 40, e-mail: herbapol@herbapol.pl NUMER POZWOLENIA 
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MZ R/2709. Kategoria dostępności Wydawane bez przepisu lekarza – OTC.




