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GINKOFAR * 90 TABL /BIOFARM
 

cena: 36,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g

Kategoria Lek

Opakowanie 90 tabl.(9x10)

Postać tabletki powlekane

Producent Biofarm Sp. z o. o.

Substancja
czynna

Wyciąg z miłorzębu japońskiego (Ginkgo
bilobae extractum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

GINKOFAR stosuje się w leczeniu i profilaktyce zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego, miazdżycy naczyń i związanych z tym
objawach takich jak:

* utrudniona koncentracja myślowa i zaburzenia pamięci,
* zawroty i bóle głowy,
* szum w uszach,
* zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych (uczucie zimna i bóle w stopach),
* osłabienie słuchu i wzroku.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Ginkofar przyjmuje się doustnie Stosuje się 3 razy dziennie po jednej tabletce, po posiłku, popijając tabletkę płynem. Terapia powinna
trwać 8-12 tygodni. Pierwsze objawy poprawy występują zwykle po około 4 tygodniach kuracji. Po kuracji zasadniczej, wskazane jest
dalsze przyjmowanie leku 2 razy dziennie po 1 tabletce. GinkofarŽ jest lekiem dobrze tolerowanym i może być podawany przez dłuższy
czas.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:

Lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności.
Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią: nie są znane niekorzystne działania wyciągu z miłorzębu na płód i noworodka. Z
przyczyn ogólnolekarskich leku Ginkofarâ nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.
Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi: Ginkofar nie wywiera ujemnego wpływu na zdolność kierowania
pojazdami mechanicznymi.
Interakcje: wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas długoterminowej terapii aspiryną,
warfaryną oraz diuretykami tiazydowymi.

Działania niepożądane:
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Rzadko występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić bóle głowy, alergie skórne.

Przedawkowanie: Po przedawkowaniu jednorazowym lub wielokrotnym mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, gonitwa myśli
oraz bóle głowy.

Przeciwwskazania:

Alergia na składniki leku, zła tolerancja leku.

Podmiot odpowiedzialny:
Biofarm Sp. z o. o.
Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
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