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Bilobil Forte 80mg *60 kaps.
 

Cena: 23,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae fol.extractum siccum

Opis produktu
 

Nazwa: Bilobil Forte 80mg kapsułki
Opakowanie:  60 kaps.
Skład:  Każda kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego
suchego wyciągu) z Ginkgo biloba L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:
- 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,
- 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C,
- 2,08-2,56 mg bilobalidu.
Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).
Susbtancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo
Opis produktu:  Bilobil forte jest lekiem zawierającym kwantyfikowany i oczyszczony suchy wyciąg z liści miłorzębu,
usprawniającym krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę. Według aktualnego stanu wiedzy za
składniki o znanej aktywności terapeutycznej wyciągu przyjmuje się: glikozydy flawonowe i laktony
terpenowe (ginkgolid i bilobalid), które poprawiają przepływ mózgowy i zapobiegają agregacji płytek
krwi. Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki przed uszkodzeniami
2
wywoływanymi przez niedobór tlenu oraz zapobiega osłabieniu sprawności umysłowej. Poprawa
krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn.
Bilobil forte stosuje u pacjentów z następującymi objawami:
? osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,
? pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w
uszach),
? pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie
chodzenia).

Sposób użycia:  Zaleca się następujące dawkowanie:
? u pacjentów 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
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Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.
Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło
pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.
Kurację można kontynuować przez trzy miesiące. Po trzech miesiącach należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu
podjęcia decyzji o potrzebie dalszego stosowania leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
Status:  Lek OTC

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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