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Инструкция по медицинскому применению 
лекарственного средства 

 

Корвалтаб Экстра 
 

Торговое название 
Корвалтаб Экстра 

 

Международное непатентованное название 
Нет 

 

Лекарственная форма 
Таблетки, покрытые плёночной оболочкой 

 
Состав 
Одна таблетка содержит 

активные вещества: гвайфенезина 100 мг, доксиламина гидроген 

сукцината 3,5 мг, этилового эфира α-бромизовалериановой кислоты 8,2 мг; 
вспомогательные вещества: масло мятное, β-циклодекстрин, 

мальтодекстрин, коповидон, кросповидон, кремния диоксид (коллоидный 
гидрофобный), кремния диоксид коллоидный водный, магния стеарат; 

состав оболочки        Opadry ІІ White: полиэтиленгликоль, спирт 
поливиниловый, тальк, титана диоксид (Е 171). 
 
Описание 
Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые 
пленочной оболочкой белого цвета, со специфическим запахом. 
 

Фармакотерапевтическая группа 
Снотворные и седативные препараты другие. 

Код АТХ N05СМ 

 

Фармакологические свойства 
Фармакокинетика 
Гвайфенезин быстро (через 30 мин) абсорбируется из желудочно-

кишечного тракта. Преимущественно проникает в ткани, содержащие 



кислые мукополисахариды. После перорального введения максимальная 
концентрация достигается через 1-2 ч, а терапевтическая концентрация 
сохраняется в течение 6 ч. Период полувыведения гвайфенезина 
составляет около 1 ч. Экскретируется с мокротой и выводится почками в 
виде метаболитов, а также в неизмененном состоянии. Максимальная 
концентрация доксиламина гидроген сукцината в плазме крови (Сmах) 

достигается в среднем через 2 ч (Tmax) после приема препарата. 
Средний период полувыведения доксиламина из плазмы крови (Т½) 
составляет в среднем 10 ч. 
Доксиламина гидроген сукцинат частично метаболизируется в печени 
путем деметилирования и N-ацетилирования. Период полувыведения 
может значительно увеличиться у лиц пожилого возраста и у пациентов с 
почечной или печеночной недостаточностью. Различные метаболиты, 
образующиеся при распаде молекулы, не являются количественно 
значимыми, поскольку 60 % принятой дозы обнаруживается в моче в 
форме неизмененного доксиламина. 
Фармакодинамика 
Сосудорасширяющее (коронаролитическое), седативное, снотворное 
средство. Оказывает мягкое антиангинальное действие. Способствует 
снижению возбудимости центральной нервной системы, оказывает 
успокаивающее действие и облегчает наступление естественного сна. 
Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты, входящий в состав 
препарата, оказывает спазмолитическое, коронаролитическое и седативное 
действие; в больших дозах вызывает также легкий снотворный эффект.  
Гвайфенезин оказывает анксиолитическое (противотревожное) действие.  
Доксиламина гидроген сукцинат является блокатором Н1-гистаминовых 
рецепторов и проявляет седативный, гипногенный и 
противоаллергический эффекты. 
 

Показания к применению 
Нерезко выраженные спазмы коронарных сосудов; нейроциркуляторная 
дистония – в комплексной терапии; неврозы с повышенной 
раздражительностью; повышенная возбудимость; легкая форма 
бессонницы; дерматозы, сопровождающиеся зудом. 
 
Способ применения и дозы 
Дозировка и длительность курса лечения устанавливаются врачом 
индивидуально для каждого больного. Взрослым, как правило, назначают 
по 1 таблетке препарата 2-3 раза в сутки до еды. При легкой форме 
бессонницы назначают по 1-2 таблетки за 30 минут до сна. 
 

Побочные действия 
В отдельных случаях могут наблюдаться такие побочные эффекты: 
со стороны нервной системы: сонливость, легкое головокружение;  
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота;  



со стороны иммунной системы: аллергические реакции (в т. ч. кожная 
сыпь, зуд, крапивница).  
Указанные явления проходят при снижении дозы или прекращении приема 

препарата. 
При длительном применении больших доз препарата возможно развитие 
бромизма. 
Диарея, запор, сухость во рту, нарушение аккомодации, сильное 
сердцебиение. 
Дневная сонливость: при развитии такого эффекта необходимо снизить 
дозу. 
Есть редкие сообщения об образовании камней в мочевом пузыре или в 
почках у пациентов, принимавших на протяжении длительного времени 
большие количества гвайфенезина. 
В случае возникновения нежелательных побочных реакций следует 
обратиться за консультацией к врачу. 
 

Противопоказания 
  - повышенная чувствительность к компонентам препарата или к 
антигистаминным препаратам 

 - тяжелые нарушения функции почек и печени, печеночная порфирия 

- закрытоугольная глаукома в анамнезе пациента или в семейном анамнезе 

- уретропростатические расстройства с риском задержки мочи 

- тяжелая сердечная недостаточность 

- депрессия и другие расстройства, сопровождающиеся угнетением 
деятельности центральной нервной системы 

- детский возраст до 18 лет 

 

Лекарственные взаимодействия 
При одновременном применении препарата с другими лекарственными 
средствами, угнетающими центральную нервную систему, возможно 
взаимное усиление действия, а также усиление действия этанола. Действие 
препарата усиливается на фоне приема алкоголя. 
Следует учитывать, что в случае применения комбинации препарата с:  
- атропином и атропиноподобными лекарственными средствами 
(имипраминовыми антидепрессантами, антихолинергическими 
противопаркинсоническими препаратами, атропиновыми 
спазмолитическими лекарственными средствами, дизопирамидом, 
фенотиазиновыми нейролептиками) возможно возникновение таких 
побочных эффектов, как задержка мочи, запор, сухость во рту; 
- антидепрессантами, производными морфина (обезболивающими 
средствами и средствами, применяемыми для лечения кашля), 
нейролептиками; барбитуратами, бензодиазепинами, 
антигипертензивными средствами центрального действия возможно 
усиление угнетения центральной нервной системы. 
 



Особые указания 
Во время приема препарата следует избегать употребления спиртных 
напитков. 
Следует применять с осторожностью пациентам пожилого возраста из-за 
риска возникновения головокружений. 
Во время лечения препаратом может обостряться синдром ночного апноэ 
(увеличение количества и длительности остановок дыхания). 
В отдельных случаях может наблюдаться изменение цвета мочи. 
Препарат следует применять с осторожностью таким категориям 
пациентов: 

 с хроническим или непрерывным кашлем, обусловленным астмой, 
курением, хроническим бронхитом и эмфиземой; 

 с нарушением почечной функции; 
 с миастенией гравис; 
 с острыми желудочно-кишечными расстройствами. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 
Препарат не назначают беременным и женщинам в период кормления 
грудью. 
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 
транспортным средством или потенциально опасными механизмами 
На период лечения следует воздерживаться от управления автомобилем 
или работы с другими механизмами, требующей быстроты психомоторных 
реакций. 
 

Передозировка 
Симптомы: возможны сонливость, слабость, головокружение, вертиго, 
желудочно-кишечные расстройства и признаки антихолинергических 
эффектов: возбуждение, расширение зрачков, паралич аккомодации, 
сухость во рту, покраснение лица и шеи, гипертермия, синусовая 
тахикардия. Очень высокие дозы могут вызвать такие симптомы, как 
возбуждение, спутанность сознания и угнетение дыхания.  
Лечение: прекращение приема препарата, промывание желудка и 
симптоматическая терапия. Специфического антидота нет. 
 
Форма выпуска и упаковка 
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и 
фольги алюминиевой печатной лакированной. 
По 1 или по 2 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по 
медицинскому применению на государственном и русском языках 
вкладывают в картонную пачку. 

 
Условия хранения 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. 
Хранить в недоступном для детей месте! 
 



Срок хранения 
2 года 

 

Условия отпуска из аптек 
По рецепту 

 

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения 
ООО “Фарма Старт”, 

Украина, г. Киев,  бул. И. Лепсе, 8. 
 

Адрес организации, принимающей претензии по качеству 
лекарственных средств от потребителей и ответственной за 
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного 
средства на территории Республики Казахстан: 
ТОО «Ацино Каз»,  
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Бегалина, 136 А 

Телефон: 8 (717-2) 91-61-51 

Факс: 8 (717-2) 91-61-51 

Контактное лицо: Цой Л.С. 
E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss               



        Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау министрлігі 

Фармация комитеті Төрағасының  
2018 жылғы “26”  04 

№  N014676  бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

  

 

Дәрілік затты медициналық қолдану 
жөніндегі нұсқаулық 

 

Корвалтаб  Экстра 
 

Саудалық атауы 
Корвалтаб Экстра 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы 
Жоқ 

 

Дәрілік түрі 
Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар   
 
Құрамы 
Бір таблетканың құрамында 

белсенді заттар: 100 мг гвайфенезин, 3,5 мг доксиламин гидроген сукцинаты, 

8,2 мг α-бромизовалериан қышқылының этил эфирі; 
қосымша заттар: жалбыз майы, β-циклодекстрин, мальтодекстрин, коповидон, 

кросповидон, кремнийдің қостотығы (коллоидты гидрофобты), сулы коллоидты 
кремнийдің қостотығы, магний стеараты; Opadry ІІ White қабығының құрамы: 

полиэтиленгликоль, поливинил спирті, тальк, титанның қостотығы (Е 171). 
 
Сипаттамасы 
Өзіне тән иісі бар, ақ түсті үлбірлі қабықпен қапталған, екі жақ беті дөңес, 
дөңгелек пішінді таблеткалар.  
 

Фармакотерапиялық тобы 
Ұйықтататын және тыныштандыратын басқа  препараттар.  
АТХ коды N05СМ 

 

Фармакологиялық қасиеттері 
Фармакокинетиксы 

Гвайфенезин асқазан-ішек жолынан тез (30 минуттан кейін) сіңеді. Көбіне 
құрамында қышқыл мукополисахаридтер бар тіндерге өтеді. Пероральді түрде 
енгізуден кейін ең жоғары концентрацияға 1-2 сағаттан соң жетеді, ал емдік 

концентрациясы 6 сағат бойы сақталады. Гвайфенезиннің жартылай шығарылу 
кезеңі 1 сағатқа жуықты құрайды. Қақырықпен бірге экскрецияланады және 
метаболиттер түрінде, сондай-ақ өзгермеген күйінде бүйрек арқылы 



шығарылады. Қан плазмасында доксиламин гидрогені сукцинаты ең жоғары 
концентрацияға (Сmах) препаратты қабылдағаннан кейін орта есеппен 2 сағаттан 
соң (Tmax) жетеді.   
Қан плазмасынан доксиламиннің орташа жартылай шығарылу кезеңі (Т½) орта 
есеппен 10 сағатты құрайды. 
Доксиламин гидроген сукцинаты деметилдену және N-ацетилдену жолымен 
бауырда ішінара метаболизденеді. Жартылай шығарылу кезеңі егде жастағы 
пациенттерде және бүйрек немесе бауыр функциясының жеткіліксіздігі бар 
пациенттерде едәуір артуы мүмкін. Молекулалары ыдыраған кезде түзілетін 
әртүрлі метаболиттер мөлшері жағынан маңызды болып табылмайды, өйткені 
қабылданған дозаның 60%-ы өзгермеген доксиламин түрінде несептен 
табылады.    
Фармакодинамикасы 

Қантамырларды кеңейтетін (коронаролитикалық), седативтік, ұйықтататын 
дәрі. Жеңіл антиангинальді әсер береді. Орталық жүйке жүйесінің 
қозғыштығын төмендетуге мүмкіндік жасайды, тыныштандырғыш әсер береді 
және табиғи ұйқының басталуын жеңілдетеді.   
Препараттың құрамына кіретін α-бромизовалериан қышқылының этил эфирі 
спазмдық, коронаролитикалық және седативтік әсер береді; үлкен дозаларда да 
ұйықтататын жеңіл әсер береді.    
Гвайфенезин анксиолитикалық (үрейленуге қарсы) әсер береді.  
Доксиламин гидроген сукцинаты Н1-гистаминдік рецепторлардың блокаторы 
болып табылады және седативтік, гипногендік және алллергияға қарсы әсер 
білдіреді.   
 

Қолданылуы 
Коронарлық  қантамырлардың айқын емес спазмдарында; 
нейроциркуляторлық дистония - кешенді ем құрамында;  
қатты ашушаңдықпен невроздарда;  
қозғыштық ұлғайғанда; 
ұйқысыздықтың жеңіл түрінде;  
қышынумен қатар жүретін дерматоздарда 

 

Қолдану тәсілі және дозалары 
Дозаларын және емдеу курсының ұзақтығын дәрігер әрбір науқас үшін жекелей 
белгілейді. Ересектерге, әдеттегідей, тамақтануға дейін тәулігіне 2-3 рет 1 

таблеткадан тағайындайды. Ұйқысыздықтың жеңіл түрінде ұйқыдан 30 минут 

бұрын 1-2 таблеткадан тағайындайды. 
 

Жағымсыз әсерлері 
Жекелеген жағдайда мынадай жағымсыз әсерлер байқалуы мүмкін:  
жүйке жүйесі тарапынан: ұйқышылдық, жеңіл бас айналу;   
ас қорыту жолы тарапынан: жүректің айнуы, құсу;  
иммундық жүйе тарапынан: аллергиялық реакциялар (соның ішінде тері 
бөртпесі, қышыну, есекжем).    
Көрсетілген құбылыстар дозаны төмендеткен кезде немесе препарат 
қабылдауды тоқтатқан кезде қайтады.   



Препараттың үлкен дозаларын ұзақ уақыт қолданған кезде бромизм дамуы 
мүмкін. 
Диарея, іштің қатуы, ауыздың кеберсуі, аккомодацияның бұзылуы, жүрек 
қағуының күшеюі. 
Күндізгі ұйқышылдық: мұндай әсерлер дамыған кезде дозаны төмендету қажет. 
Гвайфенезинді көп мөлшерде ұзақ уақыт бойы қабылдаған пациенттердің 
қуығында немесе бүйректерінде тастардың түзілгені жөнінде сирек 
мәлімдемелер бар. 
Жағымсыз жанама реакциялар пайда болған жағдайда дәрігерден кеңес алған 
жөн.   
 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 
  - препарат компоненттеріне немесе антигистаминдік препараттарға жоғары 
сезімталдық 

 - бүйрек және бауыр функциясының ауыр бұзылулары, бауырлық порфирия 

- пациенттің анамнезінде немесе отбасылық анамнезінде жабық бұрышты 
глаукоманың болуы 

- несеп іркілісінің қаупі бар уретроспастикалық бұзылыстары 

- жүрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі 
- депрессия және орталық жүйке жүйесінің қызметінің бәсеңдеуімен қатар 
жүретін басқа да бұзылыстар   
- 18 жасқа дейінгі балаларға 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі 
Препаратты орталық жүйке жүйесінің қызметін бәсеңдететін басқа дәрілік 
заттармен бір мезгілде қолданғанда әсерлері өзара күшеюі, сондай-ақ 
этанолдың әсер етуі күшеюі мүмкін.  Алкоголь қабылдау аясында препараттың 
әсері күшейеді.   
Препаратты мыналармен біріктіріп қолданған жағдайда ескерген жөн:  
- атропинмен және атропин тәрізді дәрілік заттармен (имипраминді 
антидепрессанттармен, паркинсонға қарсы антихолинергиялық 
препараттармен, атропинді спазмолитикалық дәрілік заттармен, 
дизопирамидпен, фенотиазинді нейролептиктермен) – несептің іркілуі, іш қату, 
ауыздың кеберсуі сияқты жағымсыз әсерлер туындауы мүмкін;    
- антидепрессанттармен, морфин туындыларымен (ауыруды басатын 
дәрілермен және жөтелді емдеу үшін қолданылатын дәрілермен), 
нейролептиктермен; барбитураттармен, бензодиазепиндермен, гипертензияға 
қарсы орталық әсері бар дәрілермен – орталық жүйке жүйесінің бәсеңдеуі 
күшеюі мүмкін.   
 
Айрықша нұсқаулар 
Препаратты қабылдаған кезде спирт ішімдіктерін пайдалануға жол бермеген 
жөн.    
Бас айналудың туындау қаупіне байланысты, егде жастағы пациенттерге 
сақтықпен қолданған жөн.   
Препаратпен емдеу кезінде түнгі апноэ синдромы (тыныс алудың тоқтап қалу 
санының және ұзақтығының артуы) өршуі мүмкін. 



Жекелеген жағдайларда несеп түсінің өзгеруі байқалуы мүмкін.   
Препаратты пациенттердің мына санаттарына сақтықпен қолданған жөн:  

 демікпе, шылым шегу, созылмалы бронхит және эмфизема себептерінен 
созылмалы немесе үздіксіз жөтелі бар;  

 бүйрек функциясы бұзылған; 

 гравис миастениясы бар; 
 жедел асқазан-ішек бұзылыстары бар.  

Жүктілік немесе емшек емізу кезеңінде қолданылуы. 
Жүкті әйелдерге және емшек емізу кезеңіндегі әйелдерге препаратты 
тағайындамайды.   
Көлік құралын немесе потенциалды қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне 
дәрілік заттың ықпал ету ерекшеліктері  
Емделу кезінде автомобильді басқаруды немесе психомоторлы реакциялардың 
жылдамдығын қажет ететін басқа механизмдермен жұмыс жасауды тоқтата 
тұрған жөн.   
 

Артық дозалануы 
Симптомдары: ұйқышылдық, әлсіздік, бас айналу, вертиго, асқазан-ішектік 
бұзылыстар және антихолинергиялық әсерлердің белгілері: қозу, қарашықтың 
ұлғаюы, аккомодацияның салдануы, ауыздың кеберсуі, беттің және мойынның 
қызаруы, гипертермия, синустық тахикардия болуы ықтимал. Өте жоғары 
дозалар қозу, сананың шатасуы және тыныстың тарылуы сияқты симптомдарды 
туындатуы мүмкін.      
Емі: препарат қабылдауды тоқтату, асқазанды шаю және симптоматикалық ем 
жүргізу. Спецификалық антидоты жоқ. 
 
Шығарылу түрі және қаптамасы 
Лакталған  баспалы алюминий фольгадан және алюминий фольгадан  жасалған 
пішінді ұяшықты қаптамада 10 таблеткадан.       
Пішінді ұяшықты 1 немесе 2 қаптама медициналық қолдану жөнінде 
мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге тұтынушыларға 
арналған картон қорапшаға салынған.   
 
Сақтау шарттары 
Түпнұсқалық қаптамасында  25ºС-ден аспайтын температурада сақтау керек. 

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!  
 
Сақтау мерзімі 
2 жыл 

 

Дәріханалардан босатылу шарттары 
Рецепт арқылы 

 

Өндіруші/ Тіркеу куәлігінің ұстаушысы. 
«Фарма Старт» ЖШҚ, 
Украина, Киев қ., И. Лепсе бул., 8. 



Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттардың 
сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын және дәрілік заттың 
тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы:  

«Ацино Каз» ЖШС,  

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бегалин к-сі, 136 А 

Телефон: 8 (717-2) 91-61-51 

Факс: 8 (717-2) 91-61-51 

Байланыстағы тұлға: Цой Л.С. 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss               
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