
cyclandelate
:מותג שם )late de KLANe סי( ציקלנדלאט:גנרי שם

היקפיים דם כלי מרחיבים:סמים שיעור ציקלוספסמול

?ציקלנדלאט מהו
 קלות ביתר דרכם לעבור לדם ומאפשר יותר לרחבים אותם שהופך מה, ועורקים ורידים מרפה.

. Cyclandelateדם כלי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא Cyclandelate

 התקשות( עורקים טרשת, ברגליים התכווצויות כגון מצבים של בסימפטומים בטיפול לסייע עשויות אלו פעולות
.ובעורקים בוורידים לקויה דם זרימת הכוללים אחרים ומצביםRaynaud  תופעת), העורקים

Cyclandelate הברית בארצות מסחרית זמין אינו.

Cyclandelate זה תרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות גם לשמש עשוי.

?ציקלנדלאט על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו

 כדי חומצה סותרי או אוכל עם ציקלנדלאט קח. הברית בארצות מסחרית זמין אינו.
Cyclandelate בבטן הנוחות אי את להפחית

cyclandelate? נטילת לפני שלי הבריאות שירותי ספק עם לדון עלי מה

לך יש אם שלך לרופא ספר, זו תרופה נטילת לפני

;חמורה כליליים עורקים מחלת

;מוחית או היקפית דם כלי מחלת

או, גלאוקומה

.דם בעיות או דימום

 מבלי ציקלנדלאט ליטול אין. הוכחה לא מניקות או בהריון נשים ידי על לשימושcyclandelate  של הבטיחות
.תינוק מניקה או בהריון את אם שלך הרופא עם תחילה לדבר

?ציקלנדלאט ליטול עלי כיצד
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 האחות, מהרוקח בקש, הללו ההנחיות את מבין אינך אם. שלך הרופא הוראות לפי בדיוקCyclandelate  קח
.אותם לך להסביר שלך הרופא או

.מלאה מים כוס עם מנה כל קח

.בבטן הנוחות אי את להפחית כדי חומצה סותרי או אוכל עם ציקלנדלאט קח

 שלך הרופא הוראות אחר עקוב. השינה ולפני הארוחות לפני, ביום פעמים ארבע עד פעמיים כלל בדרך נלקח.
Cyclandelate

.וחום מלחות הרחק החדר בטמפרטורתcyclandelate  אחסן

?מנה אפספס אם קורה מה
 המנה על דלג, שלך הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח

.זו תרופה של כפולה מנה ליטול אין. קבוע באופן שתוזמנה הבאה המנה את רק וקחו שהוחמצה

?יתר מנת אני אם קורה מה
.חירום רפואי לטיפול פנה

.חלש ודופק ראש כאבי, התעלפות, חולשה, סחרחורת כוללים ציקלנדלאט של יתר מנת של תסמינים

cyclandelate? נטילת בזמן להימנע עלי ממה
 ההנחיות כל אחר עקובcyclandelate.  עם הטיפול במהלך פעילויות או משקאות, מזון על הגבלות אין

.שלך מהרופא מקבל שאתה המיוחדות

ציקלנדלאט של לוואי תופעות

 סגירת; נשימה קשיי( אלרגית תגובה חווה אתה אם חירום רפואי לטיפול ופנה ציקלנדלאט ליטול הפסק
).כוורות או; הפנים או הלשון, השפתיים של נפיחות; הגרון

cyclandelate  לקחת המשך. יותר גבוהה בסבירות להופיע עשויות חמורות פחות, אחרות לוואי תופעות
חווה אתה אם שלך הרופא עם ולשוחח

;גיהוקים או קיבה קלקול, צרבת

;ׁשטְִיפהָ

;ראֹׁש ּכאְבֵ

אֹו; מהיר דופק

.חּולׁשהָ
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 לוואי תופעת כל על שלך הרופא עם שוחח. כן גם להופיע עשויות כאן המפורטות מאלו אחרות לוואי תופעות
.במיוחד מטרידה או חריגה שנראית

?ציקלנדלאט על ישפיעו אחרות תרופות אילו
ציקלנדלאט של ההשפעות את להגביר עשויות אחרות לב ומחלות דם לחץ ביתר לטיפול המשמשות תרופות

.מיוחד במעקב צורך שיהיה ייתכן.

מצבך על להשפיע אוcyclandelate  עם אינטראקציה לקיים גם עשויות כאן המפורטות מאלה אחרות תרופות

.מרשם ללא תרופות או מרשם תרופות נטילת לפני שלך והרוקח הרופא עם שוחח.

)נוספים פרטים( ציקלנדלאט של תרופתיות אינטראקציות

נוסף מידע

 הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתב ציקלנדלאט על נוסף מידע יש שלך לרוקח
.לקרוא עשוי שאתה

?שלי התרופה נראית איך
 אם במיוחד, זו תרופה לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. גנרי טבליות בניסוח גם בעבר זמין היה.

 בעבר זמין היהCyclan  וCyclospasmol- ג"מ-400 ו ג"מ200  של בכמוסותCyclandelate . לך חדשה היא
Cyclandelate המותג שמות תחת מרשם עם

אחרים עם שלך התרופות את תשתף אל לעולם, התרופות שאר וכל זה ילדים של ידם מהישג הרחק, זכור

.שנרשמה ההתוויה עבור רק זו בתרופה והשתמש,

.שלך האישיות הנסיבות על חל זה בדף המוצג שהמידע לוודא כדי שלך הבריאות שירותי ספק עם תמיד התייעץ
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