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GINKOFAR FORTE 60 TABLETEK
 

cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Kategoria Lek

Opakowanie 60 tabl.(6 blist.po 10 sz

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 Forte

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, 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.

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.

Sposób użycia:
Zalecana dawka dla osób dorosłych to:
3 razy na dobę po 1 tabletce.
Dawka dobowa: 3 tabletki
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Czas stosowania
Leczenie powinno trwać przynajmniej 8 tygodni.
Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 3 miesiącach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.
Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.

Skład
1 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.

Ginkofar Forte a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio , a także o lekach które pacjent planuje stosować.
W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje
jakikolwiek z poniższych leków:
przeciwzakrzepowe (fenprokumon, warfaryna)
przeciwpłytkowe (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne)
Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar Forte może zwiększać ryzyko
krwawień.
Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków:

efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

talinolol (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi),

dabigatran (stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

Ciąża:
Ginkofar Forte jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak
wystarczających danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.

Karmienie piersią:
Ze względu na brak wystarczających danych, leku Ginkofar Forte nie zaleca się stosować
w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych

Przeciwwskazania
Alergia na składniki preparatu i zła tolerancja leku.

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