
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

Гинкор 

 

Склад лікарського засобу: 
діючі речовини: екстракт Гінкго білоба стандартизований, троксерутин; 

100 г гелю містить екстракту Гінкго білоба стандартизованого (що містить 24 % глікозидів та 6 % 
гінкголідів-білобалідів) 0,14 г, троксерутину 3 г; 

допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоа (Е 216), натрію 
едетат, карбоксиполіметилен, спирт ізопропіловий, вода очищена. 

Лікарська форма 

Гель. 

Прозорий, жовтого кольору гель. Допускається наявність повітряних бульбашок в гелі.  

Назва і місцезнаходження виробника 

Бофур Іпсен Індустрі. 

28100 Дрьо, Франція. 

Фармакотерапевтична група 

Капіляропротекторні засоби. Біофлавоноїди. 

Код АТС С05С А54. 

Завдяки фармакологічним властивостям складових препарату, Гінкор гель підвищує резистентність 
капілярів, знижує їх проникність, нормалізує судинний тонус, 
сприяє виведенню продуктів метаболізму, збільшенню споживання глюкози, відновленню 
процесу аеробного гліколізу у тканинах, ліквідації набряку тканини, чинить протизапальну дію. 

Препарат чинить антиоксидантну дію шляхом нейтралізації вільних радикалів і захищає мембрани 
клітин, сприяє підвищенню резистентності ендотеліальних клітин, інгібує розщеплення 
колагенових мікроволокон. 

При місцевому застосуванні компоненти препарату практично не надходять у системний кровотік. 

Показання для застосування 

 Функціональні прояви хронічної венозної недостатності та її запальних ускладнень 
(запальний гіподерматит); 

 Гострі венозні запалення вен (поверхневий флебіт, запальні реакції в місці 
внутрішньовенного введення ін’єкційних препаратів, наслідки склерозу судин). 

Протипоказання 

Підвищена чутливість до компонентів препарату. 

Особливі застереження 

Не наносити Гінкор гель на слизові оболонки та відкриті рани. Уникати дії сонячних променів на 
оброблені препаратом ділянки шкіри. 



Препарат можна застосовувати у період вагітності та годування груддю. 

Немає достатнього клінічного досвіду щодо застосування препарату у дітей. 

Спосіб застосування та дози 

Застосовується місцево. Дорослим препарат в необхідній кількості (звичайно 2 - 5 см) наносять 
тонким шаром на уражені ділянки і злегка втирають. Застосовують 2 – 4 рази на добу. Курс 
лікування – 2-3 тижні залежно від перебігу захворювання. 

Передозування 

Не зареєстровано. 

Побічні ефекти 

Можливі місцеві алергічні реакції (свербіж, шкірний висип). 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій 

Не встановлена. 

Термін придатності 

3 роки. 

Умови зберігання 

Зберігати при температурі не вище 25° С у недоступному для дітей місці. 

Упаковка 

40 г гелю у тубі, у картонній упаковці. 

Умови відпуску 

Без рецепта. 

 

 

 

 


