
  

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом председателя  

Комитета Фармации Министерства 

здравоохранения  РК 

    от «_28_» __09____ 2017__ г.   

                  № _N010799__ 

  

 

Инструкция  по медицинскому применению 

лекарственного средства 

КОРВАЛТАБ 

 

Торговое название 

Корвалтаб 
 

Международное непатентованное название 

Нет  

 

Лекарственная форма 

Таблетки  

 

Состав 

Одна таблетка содержит  

активные вещества: этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты – 8,2 мг, 

фенобарбитал – 7,5 мг, масло мятное – 0,58 мг; 

вспомогательные вещества:  β-циклодекстрин, крахмал картофельный, 

таблетоза (лактозы моногидрат), целлюлоза микрокристаллическая, магния 

стеарат. 

 

Описание 

Таблетки круглой формы, с плоской поверхностью, белого или почти белого 

цвета, с вкраплениями, фаской и специфическим запахом. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Снотворные и седативные средства. Барбитураты в комбинации с другими 

препаратами.  

Код АТХ  N05CB02 

 

Фармакологические свойства 

Фармакокинетика  

Фенобарбитал хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. 

Распределение фенобарбитала происходит медленнее, чем у других 

барбитуратов вследствие наименьшей липофильности. Частично связывается  с 

белками плазмы крови (преимущественно с альбуминами). Метаболизируется в 



печени при участии микросомальных ферментов путем гидроксилирования. 

Период полувыведения (Т1/2) у взрослых составляет 2-4 суток. При повторном 

применении характерна материальная кумуляция. Непрерывное длительное 

применение барбитуратов приводит к развитию привыкания. Выделяются 

почками.  

Масло мяты перечной быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. 

Главный компонент масла мяты перечной – ментол трансформируется в печени 

с образованием конъюгата с глюкуроновой кислотой, который выводится из 

организма через почки. 

Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты метаболизируется путем 

деэстерификации с образованием изовалериановой кислоты. 

Фармакодинамика 

Корвалтаб способствует снижению возбудимости центральной нервной 

системы, оказывает успокаивающее действие и облегчает наступление 

естественного сна. Входящий в состав препарата этиловый эфир -

бромизовалериановой кислоты оказывает седативное и спазмолитическое 

действие, подобное действию  экстракта валерианы; в больших дозах оказывает 

также легкий снотворный эффект. Фенобарбитал оказывает вазодилатирующее,  

и седативное действие, снотворное в соответствующих дозах. Мятное масло 

оказывает рефлекторный сосудорасширяющий и спазмолитический эффекты. 

 

Показания к применению 

 - неврозы с повышенной раздражительностью 

- бессонница 

- в комплексной терапии гипертонической болезни и вегетососудистой 

дистонии 

- нерезко выраженные спазмы коронарных сосудов, тахикардия 

- спазмы кишечника, обусловленные нейровегетативными расстройствами (как 

спазмолитический препарат). 

 

Способ применения и дозы  

Препарат принимают перорально. Дозировка и длительность курса лечения 

устанавливаются врачом индивидуально для каждого больного. Взрослым, как 

правило, назначают по 1-2 таблетки препарата  2-3 раза в сутки до еды. При 

тахикардии и спазмах коронарных сосудов разовая доза может быть увеличена 

до 3 таблеток.  

 

Побочные действия 

Корвалтаб, как правило, переносится хорошо. 

В отдельных случаях могут наблюдаться такие побочные эффекты: 

со стороны пищеварительного тракта: запоры, ощущение тяжести в 

эпигастральной области, при длительном применении – нарушение функции 

печени, тошнота, рвота; 

со стороны нервной системы: слабость, атаксия, нарушение координации 

движений, нистагм, галлюцинации, парадоксальное возбуждение, снижение 



концентрации внимания, усталость, заторможенность реакций, головная боль, 

когнитивные нарушения, спутанность сознания, сонливость, легкое 

головокружение; 

со стороны кроветворной системы: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз; 

со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, 

брадикардия; 

со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая 

ангионевротический отек, аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, 

крапивница); 

со стороны кожи и слизистых оболочек: синдром Стивенса-Джонсона, 

токсический эпидермальный некролиз; 

со стороны опорно-двигательного аппарата: при длительном применении 

средств, содержащих фенобарбитал, существует риск нарушения остеогенеза; 

другое: утрудненное дыхание. 

Длительный прием препаратов, содержащих бром, может привести к 

интоксикации бромом, которая характеризуется: угнетение центральной 

нервной системы, депрессивное настроение, спутанность сознания, атаксия, 

апатия, конъюнктивит, ринит, слезотечение, акне или пурпура. 

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной 

инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к 

врачу. 

Указанные явления проходят при снижении дозы или прекращении приема 

препарата. 

 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к компонентам препарата  

- тяжелые нарушения функции почек и печени  

- печеночная порфирия 

- беременность и период кормления грудью 

- тяжелая сердечная недостаточность. 

Лекарственные средства, содержащие фенобарбитал, противопоказаны при 

выраженной артериальной гипотензии, остром инфаркте миокарда, сахарном 

диабете, депрессии, миастении, алкоголизме, наркотической и лекарственной 

зависимости, респираторных заболеваниях с одышкой, обструктивном 

синдроме. 

 

Лекарственные взаимодействия 

Во время одновременного приема препарата с другими лекарственными 

средствами, которые угнетают центральную нервную систему, возможно 

взаимное усиление действия. 

Действие препарата усиливается на фоне применения препаратов вальпроевой 

кислоты, алкоголя. Фенобарбитал индуцирует ферменты печени и, 

соответственно, может ускорить метаболизм некоторых лекарственных 

средств, которые метаболизируются ферментами печени (включая непрямые 

антикоагулянты, сердечные гликозиды, противомикробные, противовирусные, 



противогрибковые, противоэпилептические, противосудорожные, 

психотропные, пероральные сахаропонижающие, гормональные, 

иммуносупрессивные, цитостатические,  антиаритмические, 

антигипертензивные лекарственные средства и др.). 

Фенобарбитал усиливает действие анальгетиков и местноанестезирующих 

анестетиков. 

Ингибиторы МАО пролонгируют эффект фенобарбитала. Рифампицин может 

снижать эффект фенобарбитала. 

При одновременном приеме фенобарбитала с препаратами золота 

увеличивается риск поражения почек. 

При длительном одновременном применении фенобарбитала с нестероидными 

противовоспалительными препаратами существует риск образования язвы 

желудка и кровотечения. 

Одновременное применение с зидовудином усиливает токсичность обоих 

препаратов. 

Препарат повышает токсичность метотрексата. 

 

Особые указания 

Во время лечения препаратом не рекомендуется заниматься деятельностью, 

которая требует повышенного внимания, быстрых психических и двигательных 

реакций. 

Во время приема препарата следует избегать употребления спиртных напитков. 

Наличие в составе лекарственного средства фенобарбитала может привести к 

риску возникновения синдрома Стивенса-Джонсона и Лайелла, что вероятнее 

всего в первые недели лечения. Не рекомендуется длительное применение 

препарата ввиду опасности развития медикаментозной зависимости, 

возможного накопления брома в организме и развития отравления бромом. В 

случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, 

необходимо обратиться к врачу для исключения острого коронарного 

синдрома. Следует осторожно назначать препарат при артериальной 

гипотензии, гиперкинезах, гипертиреозе, гипофункции надпочечников, острой 

и постоянной боли, острой интоксикации лекарственными средствами. 

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с наследственной 

непереносимостью лактозы-галактозы применять Корвалтаб не 

рекомендуется. 

Применение в педиатрии 

Опыт применения для лечения детей отсутствует, поэтому препарат не 

применяют в педиатрической практике. 

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами 

Во время лечения препаратом не рекомендуется заниматься деятельностью, 

требующей повышенного внимания, быстрых психических и двигательных     

реакций.  



Корвалтаб может вызывать сонливость и головокружение, поэтому в период 

лечения пациентам не рекомендуется работать с опасными механизмами и 

управлять транспортными средствами. 

 

 

Передозировка 

Передозировка возможна при частом или продолжительном применении 

препарата, что связано с кумуляцией его составляющих. Длительное и 

постоянное применение может привести к зависимости, абстинентному 

синдрому, психомоторному возбуждению. 

Симптомы передозировки: угнетение дыхания, вплоть до его остановки; 

угнетение центральной нервной системы, вплоть до комы; угнетение сердечно-

сосудистой деятельности, включая нарушение ритма, снижение артериального 

давления, вплоть до коллаптоидного состояния; тошнота, слабость, снижение 

температуры тела, уменьшение диуреза.  

Лечение: симптоматическое.  

 

Форма выпуска и упаковка 

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки 

поливинилхлоридной оранжевого цвета и фольги алюминиевой печатной 

лакированной. 

По 2 или 10 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому 

применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из 

картона. 

 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 ºС. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 

2 года. 

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска  

Без рецепта. 

 

Производитель 

ООО “Фарма Старт”, Украина, 

г. Киев, бул. И. Лепсе, 8. 

 

Владелец регистрационного удостоверения  

ООО “Фарма Старт”, Украина, 

г. Киев, бул. И. Лепсе, 8. 

 



Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан 

претензии от потребителей по качеству продукции (товара) и 

ответственной за пострегистрационные наблюдения за безопасностью 

лекарственного средства: 

ТОО «Ацино Каз»,  

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Бегалина, офис 136А 

Телефон: 8 (727) 291-61-51 

Факс: 8 (727) 291-61-51 

Контактное лицо: Цой Л.С. 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss     



  Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі 

Фармация комитеті Төрағасының  

2017 жылғы “_28___” __09___ 

№ _ N010799__ бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН  

  

Дәрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

 

КОРВАЛТАБ 

 

Саудалық атауы 

Корвалтаб 
 

Халықаралық патенттелмеген атауы 

Жоқ  

 

Дәрілік түрі 

Таблеткалар  

 

Құрамы 

Бір таблетканың құрамында  

белсенді заттар: α-бромизовалериан қышқылының этилді эфирі – 8,2 мг, 

фенобарбитал – 7,5 мг, жалбыз майы – 0,58 мг; 

қосымша заттар: β-циклодекстрин, картоп крахмалы, таблетоза (лактоза 

моногидраты), микрокристалды целлюлоза, магний стеараты. 

 

Сипаттамасы  

Дөңгелек пішінді, беті тегіс, түсі ақ немесе ақ дерлік, теңбілдері, сызығы және 

өзіне тән иісі бар таблеткалар. 

 

Фармакотерапиялық тобы 

Ұйықтататын және тыштандыратын дәрілер. Басқадай препараттармен 

біріктірілген барбитураттар.  

АТХ коды N05CB02 

 

Фармакологиялық қасиеттері 

Фармакокинетикасы  

Фенобарбитал асқазан-ішек жолынан жақсы сіңіріледі. Фенобарбиталдың 

таралуы басқа барбитураттарға қарағанда төменірек гипофильдігі нәтижесінде 

баяу жүреді. Қан плазмасы ақуыздарымен (альбуминдермен көбірек) жартылай 

байланысады. Гидроксильдену арқылы микросомальді ферменттердің 

қатысуымен бауырда метаболизденеді. Ересектерде жартылай шығарылу кезеңі 



(Т1/2) 2-4 тәулікті құрайды. Қайта қолданғанда материалды шоғырлану тән. 

Барбитураттарды үзіліссіз ұзақ уақыт қолдану дағдыланудың дамуына әкеледі. 

Бүйрекпен бөлінеді.  

Бұрыш жалбыз майы асқазан-ішек жолынан тез сіңіріледі. Бұрыш жалбыз 

майының басты компоненті – ментол организмнен бүйрек арқылы шығатын 

глюкурон қышқылы бар конъюгаттың пайда болуымен бауырда өзгереді.  

α-бромизовалериан қышқылының этилді эфирі изовалериан қышқылының 

пайда болуымен деэстерификация жолымен метаболизденеді.  

Фармакодинамикасы 

Корвалтаб орталық жүйке жүйенің қозғыштығын азайтуға көмектеседі, 

тыныштандыратын әсер етеді және табиғи ұйқының орнауын жеңілдетеді. 

Препарат құрамына кіретін α-бромизовалериан қышқылының этилді эфирі 

тыныштандыратын және спазмалитикалық әсер етеді, шүйгіншөп 

тұндырмасының әсеріне ұқсас; жоғары дозаларда сондай-ақ жеңіл ұйықтататын 

әсер етеді. Фенобарбитал тиісті дозаларда вазодилатациялаушы, 

тыныштандыратын және ұйықтататын әсер етеді. Жалбыз майы рефлекстік 

тамыр кеңейтетін және спазмалитикалық әсер етеді.  

 

Қолданылуы 

- қатты ашушаңдықпен невроздар  

- ұйқысыздық 

- гипертониялық ауру және вегетативті тамырлар дистониясының кешенді 

емінде  

- коронарлық тамырлардың айқын емес түйілулер, тахикардия 

- нейровегетативті бұзылыстармен шартталған ішек түйілулері 

(спазмолитикалық препарат ретінде). 

 

Қолдану тәсілі және дозалары  
Препаратты ішке қабылдайды. Ем курсының дозалануы мен ұзақтығын әрбір 

науқасқа дәрігер жеке белгілейді. Ересектерге, әдетте, 1—2 таблетка 

препараттан тәулігіне 2-3 рет тамақтануға дейін тағайындайды. Тахикардия 

және коронарлық тамырлар түйілулері кезінде бірреттік доза  3 таблеткаға 

дейін арттырылуы мүмкін.  

 

Жағымсыз әсерлері 

Корвалтаб, әдетте, көтерімділігі жақсы. 

Жекелеген жағдайларда келесі жағымсыз әсерлер байқалуы мүмкін:  

ас қорыту жолы тарапынан: іштің қатуы, эпигастральді аймақта ауырлық 

сезімі, ұзақ уақыт қолданған жағдайда – бауыр функциясының бұзылуы, жүрек 

айну, құсу;  

жүйке жүйесі тарапынан: әлсіздік, атаксия, қимыл-қозғалыс үйлесімінің 

бұзылуы, нистагм, елестеулер, парадоксалды қозу, зейін шоғырлануының 

төмендеуі, шаршау, реакцияның тежелуі, бас ауыруы, когнитивті бұзылулар, 

сананың шатасуы, ұйқышылдық, жеңіл бас айналу;  

қан түзелу жүйесі тарапынан: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз; 



жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан: артериалық гипотензия, брадикардия; 

иммунитет жүйесі тарапынан: аса жоғары сезімталдық реакциялары, 

ангионевроздық ісіну, аллергиялық реакцияларды қоса (соның ішінде тері 

бөртпесі, қышу, есекжем); 

тері және шырышты қабықтар тарапынан: Стивенс-Джонсон синдромы, 

уытты эпидермальді некролиз; 

қимыл-тірек аппараты тарапынан: құрамында фенобарбитал бар заттарды 

ұзақ уақыт қолдану кезінде остеогенездің бұзылу қаупі бар;  

басқасы: тыныс алудың қиындауы. 

Құрамында бром бар препараттарды ұзақ уақыт қабылдау броммен улануға 

әкелуі мүмкін, ол келесідей сипатталады: орталық жүйке жүйенің басылуы, 

күйзелісті көңіл-күй, сананың шатасуы, атаксия, апатия, конъюнктивит, ринит, 

көз жасының ағуы, акне немесе пурпура. 

Жағымсыз әсерлер пайда болған жағдайда, соның ішінде осы нұсқаулықта 

көрсетілмеген, дәрілік затты қабылдауды тоқтатып және дәрігерге барған жөн. 

Көрсетілген құбылыстар дозаны төмендеткен немесе препаратты қабылдауды 

тоқтатқан кезде жоғалады.  

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық  

- бүйрек және бауыр функцияларының ауыр бұзылулары  

- бауыр порфириясы 

- жүктілік және емшек емізу кезеңі 

- жүректің ауыр жеткіліксіздігі. 

Құрамында фенобарбитал бар дәрілік заттар айқын артериялық гипотензия, 

жедел миокард инфарктісі, қант диабеті, депрессия, миастения, алкоголизм, 

есірткілік және дәріге тәуелділік, ентігумен респираторлық аурулар, 

обструктивті синдром кезінде қолдануға болмайды.  

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі  

Препаратты орталық жүйке жүйені басатын басқа дәрілік заттармен бір уақытта 

қабылдаған жағдайда әсердің өзара күшеюі мүмкін.  

Препарат әсері вальпрой қышқылын, алкогольді қолдану кезінде күшейеді. 

Фенобарбитал бауыр ферменттерін индукциялайды, соған сәйкес бауыр 

ферменттерімен (тікелей емес антикоагулянттар, жүрек гликозидтері, микробқа 

қарсы, вирусқа қарсы, зеңге қарсы, эпилепсияға қарсы, құрысуға қарсы, 

психотропты, ішке қабылдайтын қантты түсіретін, гормонды, иммунсупресивті, 

цитостатикалық, аритмияға қарсы, гипертензияға қарсы дәрілік заттар және т.б. 

қоса) метаболизденетін кейбір дәрілік заттардың метаболизмін жылдамдатуы 

мүмкін.   

Фенобарбитал анальгетиктердің және жергілікті анестетиктің әсерін күшейтеді.   

МАО тежегіштері фенобарбитал әсерін ұзартады. Рифампицин фенобарбитал 

әсерін төмендетуі мүмкін.  

Фенобарбиталды алтын препараттарымен бір уақытта қабылдаған кезде 

бүйректің зақымдану қаупі артады.  



Фенобарбиталды қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен бір уақытта 

ұзақ қабылдаған кезде асқазан ойық жарасы мен қан кету қаупі болады.  

Зидовудинмен бір уақытта қолдану екі препараттың да уыттылығын күшейтеді. 

Препарат метотрексаттың уыттылыған арттырады. 

 

Айрықша нұсқаулар 

Препаратпен емделу кезінде зейін қоюды, жылдам психикалық және қозғалыс 

реакцияларын қажет ететін қызметпен айналысу ұсынылмаған.  

Препаратты қабылдау кезінде спиртті ішімдіктерді ішуден аулақ болған жөн. 

Дәрілік заттың құрамында фенобарбиталдың болуы Стивенс-Джонсон және 

Лайелл синдромының пайда болу қаупіне әкелуі мүмкін, бұл емнің алғашқы 

апталарында болуы мүмкін. Дәрі-дәрмектік тәуелділіктің даму қаупіне, 

организмде бромның жиналу және броммен уланудың даму мүмкіндігіне 

байланысты ұзақ уақыт қолдану ұсынылмаған. Препаратты қабылдағаннан 

кейін жүрек аймағындағы ауырулар қайтпаған жағдайда коронарлық синдром 

анықталу үшін дәрігерге барған жөн. Артериялық гипотензия, гиперкинез, 

гипертиреоз, бүйрек үсті безінің гипофункциясы, жедел және тұрақты ауыру, 

дәрілік заттармен жедел улану кезінде препаратты сақтықпен тағайындаған 

жөн.  

Препарат құрамында лактоза бар, сондықтан лактоза-галактозаны тұқым 

қуалайтын көтере алмаушылығы бар пациенттерге Корвалтабты қолдану 

ұсынылмаған.  

Педиатриядағы қолданылуы 

Балаларды емдеуге қолдану тәжірибесі жоқ, сондықтан препаратты 

педиатриялық тәжірибеде қолданбайды. 

Дәрілік заттың көлікті немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару 

қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері  

Препаратпен емдеу кезінде жоғары зейін қоюды, жылдам психикалық және 

қозғалыс реакцияларын қажет ететін қызмет түрлерімен айналысу 

ұсынылмайды.  

Корвалтаб ұйқышылдықты және бас айналуын туындатуы мүмкін, сондықтан 

емдеу кезеңінде қаупіті механизмдермен жұмыс жасау және көлік құралдарын 

басқару ұсынылмайды.   

 

Артық дозалануы 

Артық дозалану препаратты жиі немесе ұзақ қолданудан болуы мүмкін, ол 

оның құрамының жинақталуымен байланысты. Ұзақ және ұдайы қолдану 

тәуелділікке, абстинентті синдромға, психомоторлық қозуға әкелуі мүмкін.   

Артық дозалану симптомдары: тыныс алудың, оның тоқтап қалуға дейін 

тарылуы; орталық жүйке жүйесінің, комаға дейін бәсеңдеуі; ырғақтың 

бұзылуын қоса жүрек-қантамырлары қызметінің бәсеңдеуі, коллаптоидтық 

жай-күйге дейін артериялық қысымның төмендеуі; жүрек айнуы, әлсіздік, дене 

температурасының төмендеуі, диурездің азаюы. 

Емі: симптоматикалық.    

 



Шығарылу түрі және қаптамасы 

10 таблеткадан қызғылт сары түсті поливинилхлорид үлбірден және баспалы 

лакталған алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салады.   

2 немесе 10 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі 

мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға 

салынады.  

 

Сақтау шарттары 

Түпнұсқалық қаптамада, 25о С-ден аспайтын температурада сақтау керек. 

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!    

 

Сақтау мерзімі 

2 жыл. 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.  

 

Дәріханалардан босатылу шарттары    

Рецептісіз.  

 

Өндіруші 

“Фарма Старт” ЖШҚ, Украина, 

Киев қ-сы, бул. И.Лепсе, 8. 

 

Тіркеу куәлігінің иесі  

“Фарма Старт” ЖШҚ, Украина, 

Киев қ-сы, бул. И.Лепсе, 8. 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар)  сапасына 

қатысты шағымдарды қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі 

қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы: 

«Ацино Каз» ЖШС,  

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

Телефон: 8 (727) 291-61-51 

Факс: 8 (727)291-61-51 

Байланыстағы тұлға: Цой Л.С. 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss   

 

 

 
 


