
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

GINKGOMAX, 910 mg/ml suukaudsed tilgad 
Hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakt 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parema ravitulemuse saamiseks kasutama 
Ginkgomax`i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga 
- Kui haigussümptoomid süvenevad ega leevendu,võtke ühendust oma arstiga. 
- Kui ükskõik milline kõrbaltoime muutub tõsiseks, või mürkatemõnda kõrvaltoimet, mida selles     
      infolehes ei ole nimetatud, rääkige palun sellest apteekrile või oma arstile. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
 
1.Mis ravim om Ginkgomax ja milleks seda kasutatakse 
2.Mida on vaja teada enne Ginkgomax`i kasutamist 
3.Kuidas Ginkgomax`i kasutada 
4.Võimalikud kõrvaltoimed 
5.Ginkgomax`i säilitamine 
6.Lisainfo 
 
 
1.MIS RAVIM ON GINKGOMAX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Ginkgomax suukaudsed tilgad sisaldavad hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakti,  mida 
kasutatakse ajutegevuse funktsionaalsete häirete korral eakatel isikutel ja jäsemete arteriaalse 
verevarustuse kergete ja keskmise raskusega häirete korral. 
Omadused ja toime: Farmakoloogiliselt olulisemateks toimeaineteks on hõlmikpuu lehtede ekstraktis 
flavonoidid (kampferiin, kvertsetiin) ja terpenoidid (diterpenoidlaktoonid, ginkgoliidid, bilobaliidid). 
Ekstrakti toimeained parandavad aju varustatust hapnikuga laiendades veresooni, väldivad 
trombotsüütide kokkukleepumist, kaitsevad rakke ja kudesid kahjustuste eest, mis on tingitud hapniku 
puudusest. Hõlmikpuu ekstrakti toimeained soodustavad ajuvereringet. Ekstrakti toimeained 
parandavad ka verevoolu jäsemetes, leevendades seeläbi külmatunnet, torkivat või tuima valu 
käimisel. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE GINKGOMAX-I KASUTAMIST  
 
Ärge võtke Ginkgomax`i: 
 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) hõlmikpuu ekstrakti suhtes. 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Ravimit ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal, sest kogemused on ebapiisavad. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
 
Pikaajalisel kasutamisel ei saa välistada koostoimet vere hüübimist vähendavate (antikoagulandid) 
ravimitega. Palun informeeriga oma arsti, kui te olete hiljuti kasutanud antikoagulante või mingeid 
muid ravimeid. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine  
 



Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. 
Ravim sisaldab 430 mg/ml etanooli, mistõttu tuleb siiski olla ettevaatlik. 
 
 
3.KUIDAS KASUTADA GINKGOMAX-i  
 
Tavaline annus täiskasvanutele on 10-20 tilka 3 korda päevas koos veega. Ravi soovitatav kestus on 
6...8 nädalat.  
Ravim ei sobi kasutamiseks lastele ja alla 18-aastastele noorukitele. 
Ginkgomax`i üleannustamisest ei ole teatatud. 
 
Kui te kasutate Ginkgomax’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te olete võtnud rohkem Ginkgomax’i, kui ette nähtud ning tunnete seetõttu iiveldust, võtke 
ühendust oma arsti või apteekriga või pöörduge haiglasse. Võtke kaasa kindlasti ravimi pakend. 
 
Kui te unustate Ginkgomax’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui tilgad jäid eelmisel korral võtmata. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED  
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Ginkgomax põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Harva on täheldatud mõõdukaid mao- ja seedehäireid, peavalu ja allergilisi reaktsioone. 
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. 
 
 
5. GINKGOMAXI SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC 
Ärge kasutage Ginkgomax`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. 
 
 
6.LISAINFO 
 
Mida Ginkgomax sisaldab 
- Toimeaine:1 ml tinktuuri sisaldab 910 mg hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakti 
(1:4,5). 
- Abiained:etanool 430 mg/ml, puhastatud vesi 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Hankintatukku Oy  
Lehtolankatu 18 
03600 Karkkila 
Finland 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Loodustoode OÜ 
Mustamäe tee 5C 
10616 Tallinn 
+372 6259 544 
Info@loodustoode.ee 



 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2010  
 
 


