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NAVODILO ZA UPORABO 
 

neo-angin 
brez sladkorja 

1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg pastile 
2,4-diklorobenzil alkohol/amilmetakrezol/levomentol 

 
 

Pred uporabo natančno preberite  navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!  
To zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam 
bo kar najbolje koristilo. 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet. 
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 3 – 4 dneh, se posvetujte z zdravnikom. 
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki 

ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 
 
Navodilo vsebuje: 
1. Kaj je zdravilo neo-angin brez sladkorja in za kaj ga uporabljamo 
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo neo-angin brez sladkorja 
3. Kako jemati zdravilo neo-angin brez sladkorja 
4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje zdravila neo-angin brez sladkorja 
6. Dodatne informacije 
 
 
 
1. KAJ JE ZDRAVILO NEO-ANGIN BREZ SLADKORJA IN ZA KAJ GA 
UPORABLJAMO 
 
Zdravilo neo-angin brez sladkorja je antiseptik in blag analgetik za usta in žrelo.  
Namenjeno je za zgodnje lokalno zdravljenje blagih okužb ust in žrela, s čimer se lahko 
zmanjša tudi poraba antibiotikov. Te okužbe povzročijo vnetja ustne votline in žrela s 
simptomi, kot so bolečine v žrelu in hripavost, vnetja ustne sluznice in vnetja dlesni. 
 
 
2. KAJ MORATE VEDETI PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO NEO-ANGIN 
BREZ SLADKORJA 
 
Ne jemljite zdravila neo-angin brez sladkorja 

• če ste preobčutljivi (alergični) na zdravilne učinkovine ali katerokoli sestavino 
zdravila neo-angin brez sladkorja. Te so naštete v 6. poglavju DODATNE 
INFORMACIJE. 

 
Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila neo-angin brez sladkorja 
Zdravilo neo-angin brez sladkorja ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. 
 

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če karkoli izmed spodaj navedenega velja za vas: 
• če se vaše težave po 3 – 4 dnevnem jemanju zdravila neo-angin brez sladkorja ne 

izboljšajo ali se celo poslabšajo; 
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• če imate dolgotrajen (kronični) kašelj ali hripavost. Omenjena simptoma sta lahko 
posledica morebitnih malignih obolenj.  

 
Zdravilo neo-angin brez sladkorja vsebuje barvilo rdeče 4R (E124) in tekoči maltitol. 
Dodatne informacije o pomožnih snoveh so navedene v poglavju »Pomembne informacije o 
nekaterih sestavinah zdravila neo-angin«. 
 
Jemanje drugih zdravil 
Ni znano, da bi zdravilo neo-angin brez sladkorja vplivalo na delovanje drugih zdravil. 
Priporočlamo, da hkrati ne jemljete drugih zdravil za oralno uporabo, to je za uporabo v ustni 
votlini in žrelu. 
 
Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli 

zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. 

 
Jemanje zdravila neo-angin brez sladkorja skupaj s hrano in pijačo 
Na voljo ni podatkov, ki bi dokazovali, da hrana ali pijača vplivata na delovanje zdravila. 
Neposredno po jemanju zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila 
odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela. 
 
Nosečnost in dojenje 
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 
 
Podatkov o uporabi zdravila neo-angin brez sladkorja pri nosečnicah ni. Opravljene 
raziskave na živalih niso pokazale neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov v zvezi z 
nosečnostjo, embrionalnim oz. fetalnim razvojem, med porodom ali po porodu.  
 
Uporabe zdravila neo-angin brez sladkorja med nosečnostjo in dojenjem ne priporočamo, ker 
ni dovolj podatkov o varnosti uporabe zdravila v teh obdobjih.  
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.  
 
Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila neo-angin brez sladkorja 
• Zdravilo vsebuje nadomestek sladkorja, tekoči maltitol. Če vam je zdravnik povedal, da 
ne prenašate nekaterih sladkorjev (imate intoleranco za nekatere sladkorje), se pred uporabo 
tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom. 
• To zdravilo vsebuje barvilo rdeče 4R (E124), ki lahko povzroči alergijske reakcije. 
 
 
3. KAKO JEMATI ZDRAVILO NEO-ANGIN® BREZ SLADKORJA 
 
Pri jemanju zdravila neo-angin brez sladkorja natančno upoštevajte navodila za pravilno 
uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom. 
 
Navodila za pravilno uporabo 
Zdravilo neo-angin je namenjeno za uporabo v ustih in žrelu (oralna uporaba). Odrasli in 
otroci, starejši od 6 let, počasi raztopite v ustih po eno pastilo, na vsake 2 do 3 ure.  
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Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Zdravljenje lahko traja 3 – 4 dni. Če se vaše 
težave v tem času ne izboljšajo, ali se celo poslabšajo, se posvetujte s svojim zdravnikom. 
 
Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. 
 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila neo-angin brez sladkorja, kot bi smeli 
Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, se v primeru neželenih učinkov posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom. 
 

Zaenkrat ni znanih primerov prevelikega odmerjanja tega zdravila. Največji dnevni odmerek 
zdravila je 6 pastil. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, je možno, da se bo 
pojavilo draženje ustne ali želodčne sluznice. 
 
Če ste pozabili vzeti zdravilo neo-angin brez sladkorja 
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. 
 
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
 
4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 
 

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo neo-angin brez sladkorja neželene učinke, ki pa se 
ne pojavijo pri vseh bolnikih. 
 
Neželeni učinki so navedeni po pogostnosti: 
 zelo pogosti pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom 
pogosti pojavijo se pri manj kot 1 od 10 bolnikov, vendar pri več kot 1 od 100 

bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom 
občasni pojavijo se pri manj kot 1 od 100 bolnikov, vendar pri več kot 1 od 1000 

bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom 
redki pojavijo se pri manj kot 1 od 1000 bolnikov, vendar pri več kot 1 od 10.000 

bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom 
zelo redki pojavijo se pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom 
 
Poročali so o naslednjih neželenih učinkih: 
 
Zelo redki: draženje ustne ali želodčne sluznice. 
 
Če se pojavi alergijska reakcija, prenehajte jemati pastile in se nemudoma posvetujte s svojim 
zdravnikom ali farmacevtom. 
 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni 
omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 
  
 
5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA NEO-ANGIN BREZ SLADKORJA 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
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Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Pretisne omote shranjujte v škatli, za zagotovitev 
zaščite pred vlago. 
  
Zdravila neo-angin brez sladkorja ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki 
je naveden na škatlici in pretisnem omotu, poleg oznake »Uporabno do«. Datum izteka roka 
uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 
 
Ne uporabljajte zdravila neo-angin brez sladkorja, če opazite, da so se pastile raztopile. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu 
odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi 
pomagajo varovati okolje. 
 
 
6. DODATNE INFORMACIJE 
 
Kaj vsebuje zdravilo neo-angin brez sladkorja 
 
Zdravilne učinkovine so: 
Ena pastila vsebuje naslednje zdravilne učinkovine:  
2,4-diklorobenzil alkohol  1,20 mg 
amilmetakrezol   0,60 mg  
levomentol    5,72 mg 
 
Pomožne snovi so: eterično olje zvezdastega janeža, eterično olje poprove mete, tekoči 
maltitol, vinska kislina, rdeče 4R (E 124). 
 
Izgled zdravila neo-angin brez sladkorja in vsebina pakiranja 
Zdravilo neo-angin® brez sladkorja je v obliki pastil. Pastile so rdeče barve, okrogle in rahlo 
prosojne. Zdravilo neo-angin brez sladkorja je na voljo v škatlah s 24 pastilami (dva pretisna 
omota s po 12 pastilami). 
 
Način izdaje zdravila neo-angin brez sladkorja 
Izdaja zdravila brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:  
DIVAPHARMA GmbH, Motzener Straße 41, D-12277 Berlin, Nemčija 
 
Navodilo je bilo odobreno 05.06.2008 
 


