HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO BDF
Viên nang mềm
1. Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao khô Đinh lăng (Extractum Polysciasis siccum) ... 150 mg
(tương đương 1875 mg rễ khô Đinh lăng)
Cao khô Bạch quả (Extractum Folium Ginkgo siccum) .. 5 mg
(tương đương 200 mg lá Bạch quả)
Tá dược vừa đủ ............................................................ .1 viên
(Tá dược: Magnesi stearat, Lecithin, Colloidal silicon dioxide, Dầu đậu
nành, Gelatin, Glycerin, Màu đen Oxid sắt, Nipagin (0,183 mg),
Nipasol (0,054 mg), Vanillin, Nước tinh khiết)
2. Dạng bào chế: Viên nang mềm.
3. Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm
4. Tính chất:
- Bạch quả (Ginkgo biloba Ginkgoaceae) là một dược liệu giúp tăng tuần
hoàn máu đến não và các mô ngoại biên, tăng cường cung cấp oxygen
cũng như năng lượng cho mô não và mô ngoại biên. Bạch quả được dùng
trong điều trị các rối loạn tuần hoàn máu não và các vi mao mạch với các
dấu hiệu: chóng mặt, nhức đầu, ù tai, suy giảm trí nhớ, kém tập trung, hay
gắt bẳn ở người lớn tuổi, ngủ gà ngủ gật, đi khập khiễng cách hồi, tê cứng
chân tay. Ngoài ra, trong cao Bạch quả còn chứa flavonoid và terpenoid là
các chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng trung hòa các gốc tự do.
- Đinh lăng (Polyscias fruticosa Araliaceae) có tác dụng bổ huyết, giải độc,
tăng sữa, tiêu thực, tiêu sưng viêm. Đinh lăng được dùng làm thuốc bổ
tăng lực, chữa cơ thể suy nhược, gầy yếu, mệt mỏi, tiêu hóa kém, phụ nữ
sau khi đẻ ít sữa, chữa ho, ho ra máu, lợi tiểu, chống độc, chữa cảm sốt,
mụn nhọt, đau lưng, thấp khớp. Ngoài ra, Đinh lăng còn ức chế men
MAO nên cải thiện triệu chứng run của bệnh Parkinson.
- HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO BDF là sự kết hợp của hai dược liệu quý
là Đinh lăng và Bạch quả, thích hợp với người hoạt động trí óc căng
thẳng, người bị suy giảm trí nhớ, kém tập trung, nhức đầu, chóng mặt,
mệt mỏi, ù tai, người lớn tuổi.
5. Công năng, chủ trị: Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu máu não với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, ù tai, chóng mặt, mất
ngủ, mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật, tê cứng chân tay, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần
kinh, di chứng sau tai biến mạch máu não.
- Người làm việc căng thẳng, hội chứng tiền đình.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.
6. Liều lượng và cách dùng:
- Người lớn: uống 2 – 3 viên/lần x 2 – 3 lần/ngày.

- Trẻ em trên 8 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 – 3 lần/ngày.
7. Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 8 tuổi.
- Người đang xuất huyết, rối loạn đông máu.
- Người bị pha cấp trong nhồi máu não.
8. Thận trọng:
- Người đang dùng thuốc chống đông máu.
9. Tương tác thuốc:
- Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.
- Cao bạch quả có khả năng ức chế ngưng tập tiểu cầu, vì vậy nếu dùng
chung với Warfarin hay những chất chống kết tập tiểu cầu khác như
Aspirin, Dipyridamol, Ticlopidine, Heparin có thể làm tăng nguy cơ chảy
máu.
10. Tác dụng không mong muốn:
Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc
11. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Không dùng cho phụ nữ có thai vì thuốc có thể làm tăng co bóp tử cung.
- Phụ nữ cho con bú: không nên sử dụng vì chưa có tài liệu chứng minh
tính an toàn của thuốc.
12. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:
Chưa tìm thấy trong các tài liệu.
13. Quá liều và cách xử trí:
Chưa tìm thấy trong các tài liệu.
14. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo:
Không có.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 300C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ và dược sĩ.
Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng:
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