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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

BIO-BILOBA 60 mg õhukese polümeerikattega tablett 
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 Bio-Biloba 60 
mg täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- 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 Bio-Biloba ja milleks seda kasutatakse 
2.Mida on vaja teada enne Bio-Biloba kasutamist 
3.Kuidas Bio-Biloba’t kasutada  
4.Võimalikud kõrvaltoimed 
5.Bio-Biloba säilitamine 
6.Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON BIO-BILOBA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Bio-Biloba on näidustatud ajutegevuse funktsionaalsete häirete (mälu ja keskendumisvõime vähenemine) korral 
eakatel isikutel. Täiendava ravimina jäsemete arteriaalse verevarustuse häirete (käte ja jalgade külmetamine) 
korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BIO-BILOBA KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Bio-Biloba’t: 
-kui te olete ülitundlik (allergiline) Bio-Biloba mõne koostisosa suhtes. 
 
Rasedus ja imetamine 
Andmed kahjuliku toime kohta raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Vaatamata sellele pidage enne ravimi 
kasutamist nõu arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Bio-Biloba ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Bio-Biloba võib tugevdada antikoagulantide (vere hüübimist vähendavad ravimid) toimet. 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud antikoagulante või mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
 
3. KUIDAS BIO-BILOBA´t KASUTADA  
 
Võtke Bio-Biloba´t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma 
arsti või apteekriga. Tavaline annus on 1...2 tabletti (60...120 mg) päevas söögi ajal või pärast sööki piisava 
koguse vedelikuga. Tabletid tuleks neelata tervelt. 
Bio-Bilobat ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel ilma arstiga nõu pidamata. 
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Kui te olete võtnud rohkem Bio-Biloba 60 mg tablette, kui ette nähtud ning tunnete seetõttu iiveldust, võtke 
ühendust oma arsti või apteekriga või pöörduge haiglasse. Võtke kaasa kindlasti ravimi pakend. 
 
Kui te unustate Bio-Biloba 60 mg tablette võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi 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 Bio-Biloba põhjustada kõrvaltoimeid.  
Üksikutel juhtudel võib esineda maovaevusi, peavalu ja allergilisi nahareaktsioone. Kõrvaltoimete ilmnemisel 
informeerige sellest oma arsti. 
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. KUIDAS BIO-BILOBA´t SÄILITADA 
 
Hoida temperatuuril kuni 30˚ C.  
Kõlblikkusaeg on märgitud blistrile ja välispakendile. Mitte kasutada pärast kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg 
viitab kuu viimasele päevale. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
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 Bio-Biloba 60 mg sisaldab 
 
Toimeaine: 1 tablett (260 mg) sisaldab 60 mg hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakti, milles 
sisaldub 14,4 mg flavoonglükosiide ja 3,6 mg terpenoide. 
Abiained: mikrokristalne tselluloos, talk, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat, hüpromelloos, 
titaandioksiid, riboflaviin. 
Pakendi suurus: 90 tabletti. 

 
Kuidas Bio-Biloba 60 mg tabletid välja näevad 
Bio-Biloba 60 mg tabletid on ümarad kollased kaetud tabletid.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, Taani. 
Tel.: +4574542288 
Faks: + 4575857474 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Pharma Nord SIA Eesti filiaal 
Uus-Sadama 21   
Tallinn 10120 
Tel 646 10 30 
eesti@pharmanord.com 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud Jaanuaris 2010 


