
cicladelato
Nome genérico:ciclandelato (sim KLAN atrasado) 

Marca:Cicloespasmo Classe de drogas:

Vasodilatadores periféricos

O que é ciclandelato?
O ciclandelato está em uma classe de medicamentos chamados vasodilatadores. O ciclandelato relaxa as veias e 

artérias, o que as torna mais largas e permite que o sangue passe por elas mais facilmente.

Essas ações podem ajudar a tratar os sintomas de condições como cãibras nas pernas, arteriosclerose 

(endurecimento das artérias), fenômeno de Raynaud e outras condições que envolvem fluxo sanguíneo 

deficiente em suas veias e artérias.

Cyclandelate não está comercialmente disponível nos Estados Unidos.

O ciclandelato também pode ser usado para outros fins que não os listados neste guia de medicamentos.

Qual é a informação mais importante que devo saber sobre o 
ciclandelato?
Cyclandelate não está comercialmente disponível nos Estados Unidos. Tome ciclandelato 

com alimentos ou um antiácido para diminuir o desconforto estomacal.

O que devo discutir com meu médico antes de tomar 
ciclandelato?
Antes de tomar este medicamento, informe o seu médico se tiver

doença arterial coronariana grave;

doença vascular periférica ou cerebral;

glaucoma, ou

sangramento ou problemas de sangue.

A segurança do ciclandelato para uso por mulheres grávidas ou lactantes não foi estabelecida. Não 

tome ciclandelato sem primeiro falar com o seu médico se estiver grávida ou amamentando um bebê.

Como devo tomar ciclandelato?
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Tome ciclandelato exatamente como indicado pelo seu médico. Se não compreender estas instruções, peça 

ao seu farmacêutico, enfermeiro ou médico para as explicar.

Tome cada dose com um copo cheio de água.

Tome ciclandelato com alimentos ou um antiácido para diminuir o desconforto estomacal.

O ciclandelato é geralmente tomado duas a quatro vezes ao dia, antes das refeições e ao deitar. Siga as 

instruções do seu médico.

Armazene o ciclandelato à temperatura ambiente, longe da umidade e do calor.

O que acontece se eu perder uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 

dose esquecida e tome apenas a próxima dose programada regularmente. Não tome uma dose dupla deste 

medicamento.

O que acontece se eu overdose?

Procure atendimento médico de emergência.

Os sintomas de uma overdose de ciclandelato incluem tontura, fraqueza, desmaio, dor de cabeça e batimentos 

cardíacos fracos.

O que devo evitar ao tomar ciclandelato?
Não há restrições quanto a alimentos, bebidas ou atividades durante a terapia com ciclandelato. 

Siga todas as instruções especiais que receber do seu médico.

Efeitos colaterais do ciclandelato

Pare de tomar ciclandelato e procure atendimento médico de emergência se tiver uma reação alérgica 

(dificuldade em respirar; fechamento da garganta; inchaço dos lábios, língua ou rosto; ou urticária).

Outros efeitos colaterais menos graves podem ser mais prováveis   de ocorrer. Continue a tomar 

ciclandelato e fale com o seu médico se sentir

azia, dor de estômago ou arrotos;

rubor;

dor de cabeça;

batimentos cardíacos acelerados; ou

fraqueza.
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Outros efeitos colaterais além dos listados aqui também podem ocorrer. Converse com seu médico sobre qualquer efeito 

colateral que pareça incomum ou que seja especialmente incômodo.

Que outras drogas afetarão o ciclandelato?
Medicamentos usados   para tratar pressão alta e outras doenças cardíacas podem aumentar os efeitos do 

ciclandelato. Monitoramento especial pode ser necessário.

Drogas diferentes das listadas aqui também podem interagir com o ciclandelato ou afetar sua condição. Fale com 

o seu médico e farmacêutico antes de tomar qualquer prescrição ou medicamentos de venda livre.

Interações medicamentosas de ciclandelato (mais detalhes)

Outras informações

Seu farmacêutico tem informações adicionais sobre ciclandelato escritas para 

profissionais de saúde que você pode ler.

Como minha medicação se parece?
Cyclandelate estava anteriormente disponível com receita médica sob as marcas Cyclan e Cyclospasmol em cápsulas 

de 200 mg e 400 mg. O ciclandelato também estava disponível anteriormente em uma formulação genérica de 

comprimidos. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre este medicamento, especialmente se 

for novo para você.

Lembre-se, mantenha este e todos os outros medicamentos fora do alcance das crianças, nunca compartilhe seus 

medicamentos com outras pessoas e use este medicamento apenas para a indicação prescrita.

Sempre consulte seu médico para garantir que as informações exibidas nesta página se apliquem às 

suas circunstâncias pessoais.
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