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Ulotka informacyjna dla pacjenta 

 

 

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. 

Lek Bilobil Forte jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia należy 

stosować ten lek ostrożnie, zgodnie z informacją w ulotce. 

 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 

informacja. 

 Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. 

 

 

BILOBIL FORTE, 80 mg, kapsułki twarde 
Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 

 

Skład 

Każda kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego 

suchego wyciągu) z Ginkgo biloba L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada: 

- 17,6-21,6 mg  flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych, 

- 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C,  

- 2,08-2,56 mg bilobalidu. 

Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).  

Susbtancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo 

 

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krzemionka koloidowa bezwodna, skrobia 

kukurydziana, magnezu stearynian, talk;  

Substancje otoczki kapsułki: parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu 

(E 216), żelatyna wołowa, czerń brylantowa (E 151), błękit patentowy V (E 131), czerwień 

koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171). 

 

Dostępne opakowania leku zawierają 

20 kapsułek 

60 kapsułek 

90 kapsułek 

 

Podmiot odpowiedzialny 

Krka, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Słowenia 
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1.  Co to jest lek Bilobil Forte i w jakim celu się go stosuje 

 

Bilobil forte jest lekiem zawierającym kwantyfikowany i oczyszczony suchy wyciąg z liści miłorzębu, 

usprawniającym krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę. Według aktualnego stanu wiedzy za 

składniki o znanej aktywności terapeutycznej wyciągu przyjmuje się: glikozydy flawonowe i laktony 

terpenowe (ginkgolid i bilobalid), które poprawiają przepływ mózgowy i zapobiegają agregacji płytek 

krwi. Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki przed uszkodzeniami 
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wywoływanymi przez niedobór tlenu oraz zapobiega osłabieniu sprawności umysłowej. Poprawa 

krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn. 

Bilobil forte stosuje u pacjentów z następującymi objawami: 

 osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem, 

 pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w 

uszach), 

 pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie 

chodzenia). 

 

2.  Zanim zastosuje się lek Bilobil Forte 

 

Nie należy zażywać leku Bilobil Forte w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników 

leku. 

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil forte u dzieci. 

 

Stosując Bilobil Forte należy zachować szczególną ostrożność 

- u pacjentów ze skłonnością do krwawień (lek może wydłużać czas krwawienia).  

Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi o stosowaniu tego leku należy poinformować lekarza. 

 

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją 

galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Jedna kapsułka zawiera  125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy. Jeśli pacjent zażywa lek zgodnie z 

zaleceniami, przyjmuje każdorazowo  125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy. 

 

Ciąża i karmienie piersią 

Przed zażyciem każdego leku w okresie ciąży należy zasięgnąć porady lekarskiej. Kobietom w ciąży 

oraz matkom karmiącym piersią nie zaleca się zażywania leku. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

Nie było doniesień o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi 

maszyn. 

 

Stosowanie innych leków 

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil Forte u pacjentów stale zażywających preparaty kwasu 

acetylosalicylowego lub leki przeciwzakrzepowe. 

W przypadku zażywania innych leków należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 

3.  Jak stosować lek Bilobil Forte 

 

Zaleca się następujące dawkowanie: 

 u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 

2 do 3 razy na dobę 

 w zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem 

 w objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem 

Kapsułki należy popić niewielką ilością wody. 

Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło 

pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić 

się do lekarza. 

Kurację można kontynuować przez trzy miesiące. Po trzech miesiącach należy skontaktować się 

z lekarzem lub farmaceutą w celu podjęcia decyzji o potrzebie dalszego stosowania leku. 

 

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy skontaktować się 

z lekarzem lub farmaceutą. 

 

W przypadku pominięcia dawki leku Bilobil Forte nie należy stosować dawki podwójnej, w celu 

uzupełnienia dawki pominiętej, lecz przyjąć normalną dawkę o przypadającej porze. 
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4.  Możliwe działania niepożądane 

 

Podobnie jak wszystkie inne leki, również Bilobil forte może wykazywać działania niepożądane, 

w bardzo rzadkich przypadkach może dojść po przyjęciu leku do lżejszych zaburzeń pokarmowych, 

bólów głowy, krwawień lub skórnych reakcji typu nadwrażliwości (świąd, wysypka).  

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem 

lub farmaceutą. 

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek działania niepożądanego, również takiego, które nie 

zostało wyszczególnione w tej ulotce, należy poinformować o nim lekarza lub farmaceutę. 

 

5.  Przechowywanie preparatu Bilobil Forte 

 

Leku nie należy przyjmować po upływie daty ważności 

Przechowywać w temperaturze do 25º C. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

 

6.  Inne informacje 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: 

KRKA Polska Sp. z o.o. 

Warszawa 

ul. Równoległa 5 

Tel. (22) 5737500 

 

 

Data zatwierdzenia ulotki: 

30.06.2014 r. 

 


