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Ginkofar Intense 120 mg, 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 38,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 120 mg

Opakowanie 60 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et
quantificatum

Opis produktu
 

Wskazania

W celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem),
W celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Działanie
Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek.

Dawkowanie

Zalecana dawka u dorosłych wynosi 2 tabletki na dobę (jedna tabletka rano i jedna wieczorem),
Przyjmować doustnie,
Połknąć, popijając wodą, można przyjmować niezależnie od posiłków,
Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni. Jeśli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli
nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona

Skład
Każda tabletka powlekana zawiera: 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum– kwantyfikowanego suchego
wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liśćmiłorzębu) (35 - 67 : 1), co odpowiada: •26,4 do 32,4 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy
flawonowe, •3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C, •3,12 do 3,84 mg bilobalidu,Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton
65% (v/v).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 30 mg.

Rdzeń tabletki: krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000, tlenek żelaza żółty (E172), talk, alkohol poliwinylowy.

Przeciwwskazania
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Nie należy stosować u dzieci i młodzieży,
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy,
Okres ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10): ból głowy.
Często (u 1 do 10 osób na 100): zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): krwawienie z poszczególnych narządów (oczu,
nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych), ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego
stosowania leków rorzedzających krew (przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych). Reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),
alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci,
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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