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Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29162/2011

Informace pro použití, čtěte pozorně!

GINCOSAN
Tvrdé tobolky

Perorální podání

Držitel rozhodnutí o registraci
MEDREG s.r.o.
Krčmářovská 223/33
196 00 Praha  9

Česká republika

Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika

Složení
1 tobolka obsahuje:
Léčivé látky: Ginseng extractum siccum normatum 100 mg

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum   60 mg
Pomocné látky: Koloidní oxid křemičitý, mannitol, magnesium-stearát, želatina,

oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, čištěná voda.

Indikační skupina
Fytofarmakum, nootropikum, pomocné vazodilatans.

Charakteristika
Standardizované extrakty získané z listů rostliny Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) a kořenů 
rostliny Panax ginseng (ženšen) zlepšují tkáňové prokrvení a zvyšují průtokové vlastnosti krve 
(vazoregulační, rheologický, antiagregační účinek na krevní destičky), mají pozitivní vliv na funkci 
cévní stěny (snižují zvýšenou kapilární propustnost), podporují buněčný mechanismus a omezují 
přítomnost škodlivých produktů látkové výměny (tzv. volných kyslíkových radikálů). Působí tak 
příznivě i na ochabující duševní funkce mozku, především pokud jsou způsobeny sníženým 
krevním zásobováním nebo vlastním degenerativním onemocněním mozkové tkáně.

Indikace
GINCOSAN se používá k podpoře a zlepšení duševních schopností, při úbytku pozornosti a 
schopnosti soustředění, ke zlepšení paměti a její kapacity při zapomnětlivosti, event. při zhoršené 
sociální přizpůsobivosti, častých změnách nálad nebo při závratích apod., především pokud jsou 
tyto obtíže způsobené nedostatečným prokrvením centrálního nervového systému 
(např. arteriosklerózou) nebo jeho vlastním degenerativním onemocněním.
Přípravek je určen pro dospělé osoby.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou z jeho složek.

Nežádoucí účinky
Přípravek bývá obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout mírnější 
poruchy zažívání, jako pocit plnosti žaludku, dočasná nevolnost, průjem, vzácněji alergické kožní 
reakce (např. kopřivka), bolest hlavy, pocit návalu (zčervenání v obličeji).
Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí nebo při nejasnostech se poraďte s lékařem.

Interakce
Nebývají uváděny.
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Je však vhodná zvýšená opatrnost u léčiv s obdobnými účinky (vazodilatancia, salicyláty). 
Centrální účinky obecně snižují např. barbituráty. Proto lékaře vždy upozorněte na všechny léky, 
které užíváte (včetně volně prodejných).

Dávkování a způsob použití
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí 2krát denně 1 tobolku. Tobolky se užívají po snídani 
a po obědě, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny.
Léčba by měla trvat alespoň 4 týdny.

Upozornění
GINCOSAN se nemá podávat dětem do 12 let.
Tobolky GINCOSAN neobsahují sacharidy, mohou je proto užívat i diabetici.

Těhotenství a kojení
Přípravek se obvykle nedoporučuje užívat v těhotenství a v období kojení. O jeho případném 
užívání v tomto období by měl rozhodnout lékař.
Předávkování
Při výrazném předávkování (nebo náhodném požití přípravku dítětem) vyhledejte lékaře.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C, v původním vnitřním obalu, vnitřní obal v krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.

Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí !
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu !

Balení
30, 60 tobolek

Datum poslední revize
16.3.2011

Vysvětlení údajů uvedených na blistru: 
EXP - Použitelné do:  č.š. - Číslo šarže




