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Tanakan tabletki 90 tabletek
 

Cena: 79,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BEAUFOUR IPSEN PHARMA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Tanakan to lek z miłorzębem japońskim, który jest stosowany w celu poprawy funkcji poznawczych jak pamięć czy koncentracja. Lek
Tanakan z miłorzębem stosuje się m.in. u osób starszych, u których może dojść do pogorszenia takich zdolności jak zapamiętywanie.

Tanakan to lek na łagodną postać otępienia.

SKŁAD / SKŁADNIKI:
Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo folii extractum siccum).

Każda tabletka zawiera 40 mg suchego wyciągu z miłorzębu, oczyszczonego i kwantyfikowanego (EGb761) z Ginkgo biloba L., folium
(liść miłorzębu japońskiego) (35-67:1) co odpowiada:
•8,8 do 10 mg flawonoidów wyrażonych jako glikozydy flawonowe
•1,1 do 1,4 mg ginkgolidów A, B oraz C
•1,0 do 1,3 mg bilobalidu.
Pierwszy ekstrahent: aceton 60 % (m/m).

Substancje pomocnicze: Rdzeń: Laktoza jednowodna, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana, Krzemionka koloidalna
bezwodna, Talk, Magnezu stearynian; Mieszanina powlekająca: Hypromeloza, Macrogol 400 (glikol polioksyetylenowy), Macrogol 6000
(glikol polioksyetylenowy), Tytanu dwutlenek, Żelaza tlenek czerwony.

DZIAŁANIE:
Tanakan to lek z miłorzębem, który wpływa na krążenie mózgowe, naczynia włosowate. Konsekwencją tego działania jest zmniejszenie
dolegliwości jak zaburzenia pamięci, zawroty głowy, szumy uszne.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:
Tanakan stosuje się w celu poprawy niektórych funkcji mózgu jak funkcje poznawcze oraz łagodzenie stanu jak łagodne otępienie.
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DAWKOWANIE:
Dorośli i osoby starsze: 1 tabletka 3 razy dziennie. Najlepiej w trakcie posiłku z odpowiednią ilością wody.

PRZECIWWSKAZANIA:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników tego leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Lek zawiera laktozę, co jest istotne u pacjentów, którzy wykazują nietolerancję na niektóre cukry.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI:
Tanakan, tabletki z miłorzębem mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami jak: fentanyl, takrolimus, cyklosporyna, ergotamina.

MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE:
Lek może powodować określone działania niepożądane.
•Często występują ból głowy, złe samopoczucie, omdlenia, świąd.
•Niezbyt często wysypka i pokrzywka.

WPŁYW NA PROWADZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH I OBSŁUGĘ MASZYN:
Po przyjęciu możliwe są zawroty głowy, które mogą uniemożliwić prowadzenie auta lub wykonywanie czynności wymagających
zwiększonej uwagi.

PRZECHOWYWANIE:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w
oryginalnym opakowaniu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ:
TYLKO po konsultacji z lekarzem.

STOSOWANIE U DZIECI I MŁODZIEŻY:
Tylko dla dorosłych.
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