
Perorální přípravky - léky a některé doplňky stravy s obsahem vitamínů B (podle SPC a PIL) 

* speciální, v tuku rozpustná forma vitamínu B1 

LÉK (léčivo) Doplněk stravy

Definice1, 2 látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti  
v případě onemocnění lidí nebo zvířat.

potravina, která se od potravin pro běžnou spotřebu odlišuje vysokým obsahem vitamínů, 
minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem za účelem 

doplnění běžné stravy.

Účel použití2 obnova, úprava či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického  
nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.

doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.  
Nejsou tedy určeny k léčbě či prevenci (předcházení) onemocnění.

Garance2
posuzování a schvalování léčivých přípravků je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Léčivé přípravky před svým uvedením 

na trh procházejí registračním řízením, v jehož rámci je hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost přípravku ve vymezených léčebných či 
preventivních indikacích. Bezpečnost je pravidelně sledována a vyhodnocována po celou dobu, kdy je léčivý přípravek uváděn do oběhu.

účinky deklarované výrobcem nejsou nikým ověřovány, protože u doplňků stravy není  
posuzována jejich účinnost. Ministerstvo zdravotnictví ČR posuzuje pouze jejich  

zdravotní nezávadnost.

milgamma® N cps3 milgamma® 50 mg / 250 µg  
obalené tablety4 Neuromultivit® tbl5 Revitanerv Strong6 B komplex Forte/Zentiva7

Složení

1 tobolka obsahuje

benfotiaminum*: 40 mg

vitamín B6: 90 mg

vitamín B12: 0,25 mg  

1 tableta obsahuje 

benfotiaminum*: 50 mg

vitamín B12: 0,25 mg  

1 tableta obsahuje

vitamín B1: 100 mg

vitamín B6: 200 mg!

vitamín B12: 0,2 mg  

1 tableta obsahuje 

vitamín B1: 1,65 mg
vitamín B6: 2,1 mg
vitamín B2: 2,1 mg 
niacin (vit. B3): 24 mg
k. pantoténová (vit. B5): 9 mg
kyselina alfa-lipoová: 500 mg
vitamín E: 18 mg
ginkgo biloba: 40 mg
selén: 0,082 mg 

1 dražé obsahuje

vitamín B1: 15 mg

vitamín B2: 15 mg

vitamín B6: 10 mg

niacin: 50 mg

vitamín B5: 25 mg

Status produktu  lék - volně prodejný
výdej jen odborníkem v lékárně.

lék - volně prodejný
výdej jen odborníkem v lékárně.

lék - jen na lékařský předpis
výdej jen odborníkem v lékárně.

doplněk stravy - volně prodejný
dostupný i mimo lékárny - bez výdeje odborníkem.

Popis a určení

Terapeutické indikace

Onemocnění periferního nervového systému 
různého původu, např. zánětlivá onemocnění 
periferních nervů a kořenů, diabetická  
a alkoholická polyneuropatie, paréza n. facialis, 
neuralgie n. trigeminus, radikulární syndromy, 
pásový opar apod. Dále při zvýšené potřebě 
vitamínů skupiny B.

Terapeutické indikace

Onemocnění periferního nervového systému 
různého původu, např. zánětlivá onemocnění 
periferních nervů a kořenů, diabetická  
a alkoholická polyneuropatie, paréza n. facialis, 
neuralgie n. trigeminus, radikulární syndromy, 
pásový opar apod. Dále při zvýšené potřebě 
vitamínů skupiny B.

Terapeutické indikace

Léčba neuropatií u dospělých: polyneuropatie 
různého původu, neuritida a neuralgie, 
kořenová neuritida jako následek 
degenerativních onemocnění páteře, 
interkostální neuralgie, neuralgie trigeminu, 
ischalgie, syndrom rameno – ruka, lumbální 
syndrom, cervikální syndrom, paréza nervus 
facialis.

Zdravotní tvrzení pro vit. B  

Vitamíny niacin, B1, B2 a B6 - přispívají  
k normální činnosti nervové soustavy. 
Vitamín B1 a B6 - přispívají k normální 
psychické činnosti.  
Vitamín B5 (kys. pantotenová) -  
přispívá k normální syntéze a metabolismu 
steroidních hormonů, vitaminu D  
a některých neurotransmiterů.

Zdravotní tvrzení pro vit. B 

Vitamíny B1, B2 a B6 a niacin - přispívají  
k normální činnosti nervové soustavy.  
Vitamín B2 a niacin - přispivají  
k udržení normálního stavu pokožky  
a sliznic.  
Vitamín B2, B6, niacin a kyselina 
panthothenová - přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání.

Obvyklé dávkování 3 x 1 3 x 1 3 x 1 1 x 1 1 x 1

Délka léčby bez omezení bez omezení
po dobu max. 4 týdnů neboť by mohlo dojít  

k neurologickým obtížím/ senzorická  
neuropatie: (1 tbl. obsahuje 200 mg vit. B6!) 

– –

Kontraindikace hypersenzitivita na léčivé látky nebo arašídy či 
sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku.

hypersenzitivita na léčivé látky nebo  
na kteroukoli pomocnou látku.

hypersenzitivita na léčivou látku nebo  
na kteroukoli pomocnou látku.

– –

Omezení pacienti trpící psoriázou musí mít pro užívání přípravku závažné důvody: vitamín B12 může zhoršit kožní projevy. 
Není vhodné podávat u pacientů s nádorovým onemocněním.

nepoužívejte jako náhradu pestré stravy. nepoužívejte jako náhradu pestré stravy.                                                                 

Těhotenství a kojení
protože přípravek obsahuje vitamín B6, 
nedoporučuje se užívat jej v těhotenství  

a v období kojení.

může být podáván těhotným  
a kojícím ženám. 

vzhledem k omezeným klinickým zkušenostem 
se přípravek nepodává těhotným ani kojícím 

ženám.
není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. –



5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

Benfotiamin - vyznačuje se následujícími výhodami oproti tradičnímu vitamínu B1:

Resorbované množství benfotiaminu se zvyšuje úměrně užívané dávce.  
Substance nepodléhá na rozdíl od thiaminů saturační kinetice.

Zatímco ve vodě rozpustného vitamínu B1 je resorbováno maximálně jen 10 mg, činí biologická 
dostupnost benfotiaminu  takřka 100%. Navíc je benfotiamin v tkáních déle retinován. 

1. Benfotiamin je resorbován 3-5krát lépe než ekvivalentní množství aneurinhydrochloridu. 

2.  Přeměna na kokarboxylázu, aktivní substanci při látkové výměně, je při užití benfotiaminu  
 2-3krát větší než po podání stejného množství vitamínu B1. 

2. Benfotiamin je nesrovnatelně rezistentnější proti účinku enzymu thiaminázy. 

3. Po požití i velmi vysokých dávek benfotiaminu nebyly pozorovány žádné anafylaktické reakce. 

4. Zatímco aneurinhydrochlorid působí proti peristaltice střev, má benfotiamin lehce  
 povzbuzující účinek na hladké svalstvo. 

5. Benfotiamin je bez chuti a bez zápachu.  
 Známý nepříjemný tělesný zápach, který je typický  
 u klasického vitamínu B1, se nevyskytuje. 
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milgamma® N měkké tobolky
Složení: Jedna měkká tobolka obsahuje 40 mg benfotiaminum, 90 mg pyridoxini hydrochloridum, 250 µg cyanocobalaminum. Indikace: Onemocnění periferního nervového systému různého původu, např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, 
diabetická a alkoholická polyneuropatie, paréza n. facialis, neuralgie n. trigeminus, radikulární syndromy, pásový opar apod. Dále při zvýšené potřebě vitamínů skupiny B. Dávkování a způsob podání: Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá terapeutická dávka 1 tobolka 
3krát denně. Profylakticky, v lehčích případech a při velmi kladné reakci na léčbu 1-2 tobolky denně. Přípravek Milgamma N je určen pro dospělé. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo arašídy či sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou 
v platném SPC. Zvláštní upozornění: Pacienti trpící psoriázou musí mít pro užívání přípravku závažné důvody: vitamín B12 může zhoršit kožní projevy. Není vhodné podávat u pacientů s nádorovým onemocněním. Obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými 
problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat. Lékové interakce: Při léčbě parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet k interakcím při léčbě isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, 
adrenalinem, noradrenalinem a sulfonamidy. Fertilita, těhotenství a kojení: Podání těhotným ženám nebo v období kojení není pro vysoký obsah pyridoxinu doporučeno. Nežádoucí účinky: Přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. V některých případech může docházet k alergickým reakcím (urtikaria, exantém, šokové stavy). V ojedinělých případech může dojít k výraznému pocení, tachykardii, akné. Podmínky uchovávání: Uchovávat v původním obalu při pokojové teplotě. 
Dostupná balení: AI/PVC blistr s 20, 50 nebo 100 měkkými tobolkami. Držitel rozhodnutí o registraci: WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Německo; http://www.woerwagpharma.de Reg. č.: 86/936/95-C. Datum registrace: 6. 12. 
1995. Datum poslední revize textu SPC: 27. 1. 2016. Způsob výdeje a úhrady: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

milgamma® 50 mg / 250 µg obalené tablety
Složení: Jedna obalená tableta obsahuje 50 mg benfotiaminum a 250 µg cyanocobalaminum. Indikace: Onemocnění periferního nervového systému různé etiologie: zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, diabetická a alkoholická polyneuropatie, paréza 
n. facialis, neuralgie n. trigeminus, radikulární syndromy, pásový opar apod. Zvýšená potřebě vitaminů skupiny B. Dávkování a způsob podání: Obvyklá dávka je 3 tablety denně, jako posilující prostředek a v rekonvalescenci je dávka 1–2 tablety denně. Tablety se 
užívají celé a nerozkousané. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v platném SPC. Zvláštní upozornění: Přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty. Pacienti trpící psoriázou mohou být přípravkem léčeni 
pouze po přísném zvážení rizik, kyanokobalamin může zhoršit kožní projevy. Podání u pacientů s nádorovým onemocněním není vhodné. Azobarviva azorubin (E 122) a Ponceau 4R (E 124) mohou způsobit alergické reakce. Panenský ricinový olej může způsobit 
podráždění žaludku a průjem. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy a fruktózy, s vrozeným deº citem laktázy, se sacharózo-izomaltázovou deº ciencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek 
neměli užívat. Lékové interakce: Žádné nejsou známy. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek může být podáván těhotným a kojícím ženám. Nežádoucí účinky: Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. V některých případech může docházet k alergickým reakcím typu kopřivka nebo vyrážka. V ojedinělých případech může dojít k výraznému pocení, zrychlení srdeční frekvence, výskytu akné. Podmínky 
uchovávání: Uchovávat v původním obalu při pokojové teplotě. Dostupná balení: PVC/PVDC/Al blistr s 20, 50 nebo 100 obalenými tabletami. Držitel rozhodnutí o registraci: WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 
Böblingen, Německo; http://www.woerwagpharma.de Reg. č.: 86/937/95-C. Datum registrace: 6. 12. 1995. Datum poslední revize textu SPC: 15. 4. 2015. Způsob výdeje a úhrady: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis. 
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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Souhrn údajů o přípravku - milgamma® N cps.


