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спектър от симптоми при дисменорея

NEOMENOR.
Neorenal
SR Механизми
— средство на избор при остри
действие
при дисменорея
инахронични
уроинфекции
в детска възраст

Дисменореята е сериозен социален и икономически проблем, като честотата є варира между 45 и 90%
според различните проучвания.

NEOMENOR инхибира синтеза и секрецията на простагландини

При първичната дисменорея най–често липсва органична причина.

 Полизахаридите в състава на NEOMENOR:

 Началото є е средно 6 до 12 месеца след менархето.
 За основен патофизиологичен механизъм за нейната поява се счита силното увеличение на нивата на
простагландините, които предизвикват исхемия на матката чрез маточна контракция и вазоконстрикция.
 Изследванията показват, че жени с тежка дисменорея имат до 13 пъти по–високи нива на простагландини F2 и E2 в менструалната кръв.

– блокират интерлевкин – 1β рецепторът в мускулите на матката, което води до инхибиране на
секрецията на простагландини;
– инхибират секрецията на интерлевкин – 1β (IL-1β), което води до допълнително подтискане на синтеза на простагландини.

NEOMENOR: Състав и биологично активни вещества
в 1 таблетка

– инхибират ензима PGH –синтаза от цикъла на арахидоновата киселина и блокират синтеза
на простагландини;
– стимулират синтеза на интерлевкин – 10 (IL-10), което инхибира секрецията на проинфламаторни
цитокини в това число простагландини.

БИОЛОГИЧНО
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО
В 1 ТАБЛЕТКА

Флавоноиди

10,05 mg

Монозахариди и полизахариди

24,75 mg

Танини

5,00 mg

Галова киселина

1,00 mg

Тритерпенови сапонини

34,50 mg

Стероли

12,50 mg

Стероидни терпеноиди

Всяка таблетка Neomenor
съдържа 400 mg стандартизирани екстракти от:
 Astragalus glycyphilos – 260 mg
 Erodium cicutarium – 70 mg
 Geranium sanguineum – 70 mg

 Флавоноидите в състава на NEOMENOR:

NEOMENOR притежава прогестероноподобно действие
и модулира нервно–ендокринната функция
 Тритерпеноидните гликозиди, сапонините и стеролите в състава на NEOMENOR са сходни по структура на прекурсорите на стероидните хормони и притежават леко прогестероноподобно действие.
 Блокирането на синтеза и секрецията на интерлевкин – 1β, води до инхибиране на секрецията на
хормони от хипофизата.

5,50 mg
), β

Биологично действие на основните активни вещества
в състава на NEOMENOR
Полизахариди и монозахариди:
Астрагалозид, β-глюкан и др.
Флавоноиди: хидроксифенолни киселини, изофлавонови гликозиди (птерокарпани) – астраптерокарпан, формононетин, ононин, каликозин ,
синапова киселина, хлорогенова киселина,
р – хидроксиацетофенон
Тритерпеноиди, сапонини и стероли: кампестерол,
β-ситестерол, стигмастерол, α-амирин, фриедилин, цинанхин (асклепиадин), винцетоксид А и В

Инхибират синтеза и секрецията на
простагландини PGE1, PGE2, PGE3, PGF2
Участват в метаболизма на арахидоновата киселина и инхибират синтеза на
простагландини
Противовъзпалително и имуностимулиращо / имуномодулиращо действие
Сходни по структура на прекурсорите
на стероидните хормони. Леко прогестероноподобно действие

Действията на активните вещества в състава на NEOMENOR осигуряват:
 Инхибиране на синтеза и секрецията на простагландини и интерлевкин 1β (IL-1β)
 Прогестероноподобно действие и модулиране на нервно-ендокринната функция
 Подтискане на контрактилитета на гладката мускулатура
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NEOMENOR подтиска контрактилитета на гладката мускулура
 Инхибирането на синтеза и секрецията на простагландини от NEOMENOR води до подтискане на
контрактилета на гладката мускулатура матката. Доказано е, че простагландините PGE и PGF
имат мощен ефект върху контрактилитета на гладката мускулатура.
 Блокирането на синтеза и секрецията на интерлевкин – 1β, води до инхибиране секрецията на окситоцин и кортизол, които потискат контрактилитетa на матката.

NEOMENOR. Ефективност за целия
спектър от симптоми при дисменорея
NEOMENOR повлиява причините предизвикващи дисменорея
 NEOMENOR овладява болковия синдром като инхибира синтеза и секрецията на простагландини.
 NEOMENOR подтиска контрактилитета на гладките мускули в матката и намалява
спазмите и контракциите.
 NEOMENOR притежава прогестероноподобно действие и модулира нервно-ендокринната функция.
 NEOMENOR възстановява и регулира хормоналния баланс.
 NEOMENOR намалява нервното напрежение преди и по време на менструалния цикъл.
 NEOMENOR позволява дългосрочно приложение без проява на странични ефекти.
 NEOMENOR няма противопоказания за употреба.
 NEOMENOR притежава удобен режим на прием – 2 пъти дневно.

NEOMENOR се препоръчва при:
 Първична дисменорея
 Менструални крампи / спазми
 Менструална мигрена

Режим на дозиране на NEOMENOR
ИНДИКАЦИЯ
• Първична дисменорея;
• Менструални

спазми/ крампи;
• Менструална мигрена

ДНЕВНА ДОЗА

СХЕМА НА ПРИЕМ

МИНИМАЛНА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НА ПРИЕМА

2 пъти по
1 таблетка

Приемът започва 10
дни преди началото на
менструалния цикъл и
продължава 20 дни.

3 последователни
менструални цикъла

Когато менструалния цикъл е нередовен и не може да се определи началото му, приемът на NEOMENOR
започва на десетия ден след началото на менструацията.

