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Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika 
 
 
Ginkofar 
 
Ginkgo bilobae fol. extr. sicc. 
40 mg  
Tabletki  powlekane  
 
 
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.  
Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.  
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Ginkofar ostrożnie.  
 Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. 
 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 

informacja. 
 Jeśli objawy nasila się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.  
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 
 
 
Spis treści ulotki: 
 

1. Co to jest lek Ginkofar i w jakim celu się go stosuje 
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar 
3. Jak stosować lek Ginkofar 
4. Możliwe działania niepożądane 
5. Jak przechowywać lek Ginkofar 
6. Inne informacje 
 

 1. CO TO JEST LEK GINKOFAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 
 
Lek Ginkofar zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. Zawarty w nim zespół substancji 
czynnych zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu na niedotlenienie.  
Lek hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznych i adrenergicznych α2, 
poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi  
i agregację krwinek, dzięki czemu następuje zwiększenie mikrokrążenia tkankowego krwi.  
Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego neutralizuje wolne rodniki oraz działa neuroprotekcyjnie.  
 
Kliniczne działanie leku Ginkofar polega na: 
- zmniejszeniu niedokrwienia mózgu, 
- usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych, 
- ochronie komórek przed niedotlenieniem, 
- hamowaniu agregacji płytek krwi i zwiększeniu płynności krwi. 

 
Wskazania do stosowania leku Ginkofar 
Lek Ginkofar stosuje się w zaburzeniach: 

 krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, 
zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w uszach, osłabienie słuchu i wzroku, 

 krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych – 
uczucie zimna i bólu w stopach. 

 
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GINKOFAR 
 
Kiedy nie stosować leku Ginkofar 

 jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na składniki leku i złą tolerancję leku. 
 
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ginkofar 
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Lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków 
ostrożności. 
 
Stosowanie leku Ginkofar z innymi lekami 
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które 
wydawane są bez recepty.  
Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas 
długoterminowej terapii aspiryną, warfaryną oraz diuretykami tiazydowymi. 
 
Ciąża i karmienie piersią 
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 
Nie są znane niekorzystne działania wyciągu z miłorzębu japońskiego na płód i noworodka.  
Z przyczyn ogólnolekarskich leku Ginkofar nie należy stosować w czasie ciąży. 
 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 
Lek Ginkofar nie wywiera ujemnego wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i 
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. 
 
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ginkofar 
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent 
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.  
 
3. JAK STOSOWAĆ LEK GINKOFAR 
 
Lek Ginkofar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w tej ulotce. W przypadku 
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 
 
Lek Ginkofar przyjmuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.   
 
W zaburzeniach krążenia: 

 mózgowego: stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 2 tabletki. 
 obwodowego: stosuje się 2 razy na dobę po 2 tabletki. 

 
Terapia zasadnicza powinna trwać 8 - 12 tygodni. Pierwsze objawy poprawy występują zwykle po 
około 4 tygodniach leczenia. Po kuracji zasadniczej, wskazane jest dalsze przyjmowanie leku 1 do 2 
razy dziennie po 1 tabletce.  
 
Ginkofar jest lekiem dobrze tolerowanym i może być podawany przez długi czas. 
 
Zażycie większej niż zalecana dawki leku 
Po przedawkowaniu jednorazowym lub wielokrotnym mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-
jelitowe, gonitwa myśli oraz bóle głowy. 
 
Pominięcie zażycia leku Ginkofar 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.  
 
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  
 
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 
 
Jak każdy lek, lek Ginkofar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one 
wystąpią.   
Rzadko pojawiać się mogą dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób szczególnie wrażliwych mogą 
wystąpić bóle głowy lub wysypki skórne o charakterze alergicznym. 
 
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GINKOFAR 
 
Lek Ginkofar należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC. 
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.  
 
Nie należy stosować leku Ginkofar po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. 
termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. 
 
Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Nalezy zapytać 
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić 
środowisko.  
 
6. INNE INFORMACJE 

 
Co zawiera lek Ginkofar 
 
Substancją czynną leku jest: 40 mg suchego ekstraktu z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo 
biloba L. (35-67:1), standaryzowanego na zawartość od 22% do 27% ginkgoflawonoglikozydów i od 
5% do 7% laktonów terpenowych w tym 2,8% do 3,4% ginkgolidów A, B, i C, oraz 2,6% do 3,2% 
bilobalidu i nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych; ekstrahent: aceton 60% m/m. 
 
 
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, 
magnezu stearynian, bezwodna krzemionka koloidalna, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, 
makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty. 
 
Jak wygląda lek Ginkofar i co zawiera opakowanie 
Tabletki powlekane, okrągłe, gładkie, koloru beżowo - żółtego, bez wykruszeń, z dopuszczalnymi 
plamkami innego koloru. 
 
Dostępne opakowania: pudełko tekturowe zawierające 20, 60 i 90 tabletek. 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca  
 Biofarm Sp. z o.o. 
ul. Wałbrzyska 13 
60-198 Poznań,  
 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu 
odpowiedzialnego: 
 
Polska 
Biofarm Sp. z o.o. 
ul. Wałbrzyska 13 
60-198 Poznań 
 
Tel. 061 66 51 500 
 
Data zatwierdzenia ulotki: 08.12.2008 


