
 1

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
Futura Ginkgo Biloba, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. 

Hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakt 
 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Futura 
Ginkgo Biloba tablette 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 märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles 

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

koostisosa suhtes. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Futura Ginkgo Biloba 
- kui teil on tulemas mõni suurem kirurgiline protseduur. Sel juhul katkestage ravimi võtmine 2 

nädalat enne protseduuri. 
- kui te võtate samaaegselt vere hüübimist pärssivaid ravimeid. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kastutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Futura Ginkgo Biloba võib suurendada verehüübimist pärssivate ravimite toimet. 
 
Futura Ginkgo Biloba võib mõjutada ka järgnevate ravimite toimet: 

- amikatsiin (antibiootikum) 
- vaimset tegevust mõjutavad ravimid 
- vererõhku alandavad ravimid 



 2

- maohappesust neutraliseerivad ravimid 
- krambivastased ravimid 
- südame rütmihäirete vastased ravimid 
- veresuhkrut alandavad ravimid 
- rakkude kasvu ja immuunsüsteemi pidurdavad ravimid. 
 

Rasedus ja imetamine 
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Futura Ginkgo Biloba tablette kasutada, kuna andmed hõlmikpuu 
lehtede kuivekstrakti kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavad.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Futura Ginkgo Biloba ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
3. KUIDAS FUTURA GINKGO BILOBA TABLETTE VÕTTA  
 
 
Täiskasvanud ja eakad: 1 tablett 2 korda ööpäevas.  
Lastel vanuses alla 12 aasta ei soovitata Futura Ginkgo Biloba tablette kasutada. 
 
Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust. 
 
Võtke üks tablett hommikul ja õhtul koos vähese vedelikuga. Soovitatav on neelata tabletid tervelt, 
vajadusel võib neid ka närida või purustada.  
 
Kui teil on tunne, et Futura Ginkgo Biloba toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate Futura Ginkgo Biloba tablette 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 Futura Ginkgo Biloba põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Üldiselt on Futura Ginkgo Biloba hästi talutav ja tõsiseid kõrvaltoimeid ei ole kirjendatud. 
 
Sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 kasutajal 100 kohta): erinevad seedehäired – 
ebamugavustunne kõhus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suukuivus. 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1 kasutajal 1000 kohta): peavalu, pearinglus, rahutus, 
unehäired; nahalööve. 
 
Harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 kasutajal 1000 kohta): operatsioonijärgne 
veritsus, südamepekslemine, rütmihäired, nõrkus, suurenenud veritsusoht, verejooks silma klaaskehasse, 
Steven-Johnsoni sündroom (raske nahakahjustus). 
 
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 FUTURA GINKGO BILOBA TABLETTE SÄILITADA  
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
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Ärge kasutage Futura Ginkgo Biloba tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. 
 
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 Futura Ginkgo Biloba sisaldab 

- Toimeaine on hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakt. 1 tablett sisaldab 60 mg 
hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakti, milles on vastavalt 14,4 mg flavoonglükosiide 
ja 3,6 mg terpeenlaktoone. 

- Abiained on kaltsiumvesinikfosfaat, maisitärklis, želatiin, magneesiumstearaat, hüpromelloos, 
makrogool, vesinikkloriidhape.  

 
Kuidas Futura Ginkgo Biloba välja näeb ja pakendi sisu 
 
Futura Ginkgo Biloba on pruunikas kumerate pindadega ümar õhukese polümeerikattega tablett. 
60 ja 120 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Axellus A/S 
Industrigrenen 10 
DK-2635 Ishøj 
Taani 
 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja  kohaliku esindaja poole. 
Axellus OÜ 
Lõõtsa 2B 
Tallinn 
Telefon +372 6181590 
 
 
Info on viimati kooskõlastatud oktoobris 2008 
 
 


