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Ginkofar forte *60 tabl.
 

Cena: 29,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae extractum

Opis produktu
 

Nazwa: Ginkofar Forte 0,08 
Opakowanie: 60 tabletek 
Sposób użycia: Ginkofar Forte podaje się doustnie. Preparat należy przyjmować po posiłku, popijając tabletkę płynem. W zaburzeniach
krążenia mózgowego lek stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 1 tabletce. W zaburzeniach krążenia obwodowego lek stosuje się 2 razy na
dobę po 1 tabletce. Zasadnicza terapia powinna trwać 8 do12 tygodni. Po niej wskazane jest przyjmowanie leku 1 do 2 razy na dobę po 1
tabletce.
Skład:  Jedna tabletka zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, standaryzowanego na 24%
ginkgoflawonoglikozydów, co odpowiada 19,2 mg ginkgo-flawonoglikozydów oraz następujące substancje pomocnicze: laktoza,
poliwinylopirolidon, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu, glikol polietyle-nowy, dwutlenek krzemu
koloidalny, tlenek żelaza.
Wskazania:  Ginkofar forte stosuje się w zaburzeniach:
- krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w
uszach,
- krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych - uczucie zimna i bólu w stopach, osłabienie
słuchu i wzroku.

Preparat Ginkofar forte stosuje się pomocniczo w miażdżycy naczyń.

Ginkofar forte zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu na niedotlenienie, hamuje powstawanie obrzęku mózgu i siatkówki oraz
przyspiesza resorpcję tych obrzęków. Lek hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznych i adrenergicznych
receptorów (2, poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi i agregację krwinek, dzięki
czemu następuje zwiększenie mikrokrążenia tkankowego krwi. Ekstrakt miłorzębu japońskiego neutralizuje wolne rodniki i działa
neuroprotekcyjnie. Kliniczne działanie preparatu Ginkofar forte polega na:
- usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych,
- ochronie komórek przed niedotlenieniem,
- hamowaniu agregacji płytek krwi i zwiększeniu płynności krwi.

Przeciwwskazania: Alergia na składniki preparatu i zła tolerancja leku.
Nie są znane niekorzystne działania leku na płód i dzieci karmione piersią. Z tytułu prewencji ogólnej podczas ciąży i karmienia piersią
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należy przerwać stosowanie leku Ginkofar forte.
Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas długoterminowej terapii aspiryną, warfaryną
oraz diuretykami tiazydowymi.

Działania niepożądane: Rzadko występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić bóle głowy lub
wysypki skórne o charakterze alergicznym.
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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