
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

TANAKAN, 40 mg kaetud tabletid 
TANAKAN, 40 mg/ml suukaudne lahus 

Hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakt (EGb 761) 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
TANAKAN’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on TANAKAN ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne TANAKAN’i võtmist 
3. Kuidas TANAKAN’i võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas TANAKAN’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON TANAKAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Hõlmikpuu lehtede kuivekstrakti peamisteks toimeaineteks on flavoonglükosiidid ning 
terpeenlaktoonid. Nimetatud ained laiendavad veresooni, parandavad verevoolu, pärsivad 
vereliistakute kokkukleepumist ning reguleerides raku ainevahetust, kaitsevad rakke ja kudesid 
hapnikupuudusest tingitud kahjustuste eest. 
Ravimit kasutatakse:  
Ajutegevuse funktsionaalsed häired eakatel (nt mälu ja intellektuaalse võimekuse vähenemine, haigus- 
ja ärvustunne). Jäsemete verevarustuse funktsionaalsed häired (jalgade ja käte külmetamine). 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TANAKAN’i VÕTMIST  
 
Ärge võtke TANAKAN’i 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) hõlmikpuu lehtede kuivekstrakti või TANAKAN’i mõne 

koostisosa suhtes. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi TANAKAN’i kasutada, kuna andmed hõlmikpuu lehtede 
kuivekstrakti kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavad. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
TANAKAN ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
Oluline teave mõningate TANAKAN’i koostisainete suhtes 
Tabletid: ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne 
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 



Suukaudne lahus: ravimi alkoholi sisaldus on 57 mahu% etanooli, s.t. kuni 450 mg/annuses. Seda 
tuleb arvesse võtta alkoholismi probleemidega isikutel, rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge 
riskigrupiga patsientide puhul, nt maksahaigused või epilepsia. 
 
 
3. KUIDAS TANAKAN’i VÕTTA  
 
Võtke TANAKAN’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. 
Täiskasvanud ja eakad: Tavaline annus on 1 tablett või 1 annus suukaudset lahust kolm korda päevas 
söögi ajal.sisse võtta. 
Tablett võtta poole klaasi veega. Lahus võtta lahjendatuna pooles klaasis vees. 
  
Pakend sisaldab dosaatorit (täpseks manustamiseks), mille puhul 1 annus = 1 ml. 
Mõõta dosaatorisse 1 annus TANAKAN’i lahust, segada see poole klaasi veega. Pärast iga kasutamist 
paigutada dosaator vastavasse vutlarisse. Dosaatorit ei saa kasutada tilkade mõõtmiseks. 
 
TANAKAN’i ei soovitata kasutada alla 12 aastastele lastele. 
 
Kui teil on tunne, et TANAKAN’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate TANAKAN’i rohkem kui ette nähtud 
Kasutamisel soovitatud ööpäevastes annustes puudub oht üleannustamise tekkeks. 

 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4.  VÕIMALIKUD  KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka TANAKAN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki 
 
Harva võivad esineda seedetrakti ärritusnähud, allergilised nahareaktsioonid, peavalu.  
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoime, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS TANAKAN’i SÄILITADA 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C Hoida originaalpakendus, valguse eest kaitstult. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage TANAKAN’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab 
kuu viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida TANAKAN sisaldab 
 
- Toimeaine on hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakt (EGb 761). 
1 tablett või 1 ml lahust sisaldab 40 mg hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakti, milles on 
vastavalt 9,6 mg flavoonglükosiide ja 2,4 mg terpeenlaktoone. 



- Abiained  
Tablett: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, 
talk, magneesiumstearaat. 
Suukaudne lahus: lahustuvad sidruni ja apelsini eeterlikud õlid, naatriumsahhariin, etanool (450 
mg/ml), destilleeritud vesi. 
 
Kuidas TANAKAN välja näeb ja pakendi sisu 
 
Tabletid: Ümmargune kaksikkumer telliskivipunane kaetud tablett, 30 tabletti blistrites 
(alumiinium/PVC) ja pappkarbis. 
Suukaudne lahus: Pruunikas - oranž lahus, 30 ml pruunist klaasist pudel + dosaator. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja: 
Beaufour Ipsen Pharma 
37, rue Spontini 
75116 Paris,  
Prantsusmaa 
 
Tootja:  
BEAUFOUR IPSEN Industrie 
28100 Dreux 
Prantsusmaa 
 
 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja  kohaliku esindaja poole. 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: 
Estobiin OÜ 
Udeselja  4-4 
Tallinn 11913 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2010 


