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Bilobil Forte 80 mg, 60 kapsułek twardych
 

Cena: 25,75 zł

Opis słownikowy

Dawka 80 mg

Opakowanie 60 kapsułek twardych

Postać kapsułki twarde

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae folium extractum siccum

Opis produktu
 

Opis
Bilobil Forte, lek w postaci kapsułek twardych, to produkt leczniczy roślinny stosowany w celu poprawy zdolności poznawczych u osób
starszych (związanych z wiekiem) i poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Wskazania

- Osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem.
- Pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).
- Pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach).

Działanie

Usprawnia krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę.
Poprawia przepływ mózgowy i zapobiega agregacji płytek krwi.

Dawkowanie

Pacjenci z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę.
W zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem.
W objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem.
Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.

Skład
1 kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego suchego wyciągu) z Ginkgo bilobae L., folium (liście miłorzębu)
(35-67:1), co odpowiada: 17,6-21,6 mg przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu.
Ekstarahent: aceton 60% (m/m).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza, glukoza. Jedna kapsułka twarda zawiera 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy.

Przeciwwskazania
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Nie zaleca się stosowania u dzieci.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane
W bardzo rzadkich przypadkach może dojść po przyjęciu leku do lżejszych zaburzeń pokarmowych, bólów głowy, krwawień lub skórnych
reakcji typu nadwrażliwości (świąd, wysypka).

Przechowywanie

W temperaturze do 25º C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów ze skłonnością do krwawień (lek może wydłużać czas krwawienia).
Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi o stosowaniu tego leku należy poinformować lekarza.
Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy
(typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jedna kapsułka zawiera 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy. Jeśli
pacjent zażywa lek zgodnie z zaleceniami, przyjmuje każdorazowo 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy.
Ciąża i karmienie piersią: nie zaleca się zażywania leku.
Stosowanie innych leków: nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil Forte u pacjentów stale zażywających preparaty kwasu
acetylosalicylowego lub leki przeciwzakrzepowe.
W przypadku zażywania innych leków należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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