
cilandelat
Nume generic:cilandelat (sye KLAN de late) Nume de 

marcă:Ciclospasmol Clasa de medicamente:

Vasodilatatoare periferice

Ce este cilandelatul?
Ciclandelatul face parte dintr-o clasă de medicamente numite vasodilatatoare. Ciclandelatul relaxează venele și 

arterele, ceea ce le face mai largi și permite sângelui să treacă mai ușor prin ele.

Aceste acțiuni pot ajuta la tratarea simptomelor unor afecțiuni precum crampele picioarelor, 
arterioscleroza (întărirea arterelor), fenomenul Raynaud și alte afecțiuni care implică un flux 
sanguin slab în vene și artere.
Cyclandelatul nu este disponibil comercial în Statele Unite.

Ciclandelatul poate fi utilizat și în alte scopuri decât cele enumerate în acest ghid de medicamente.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre 
cilandelat?
Cyclandelatul nu este disponibil comercial în Statele Unite. Luați cyclandelat cu 

alimente sau cu un antiacid pentru a reduce disconfortul stomacal.

Ce ar trebui să discut cu furnizorul meu de asistență medicală înainte de a 
lua cyclandelat?
Înainte de a lua acest medicament, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți

boală coronariană gravă;

boală vasculară periferică sau cerebrală;

glaucom, sau

sângerare sau probleme de sânge.

Siguranța cilandelatului pentru utilizare de către femeile însărcinate sau care alăptează nu a fost stabilită. Nu 

luați cyclandelat fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Cum ar trebui să iau cyclandelat?
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Luați cyclandelat exact așa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni, adresați-vă 

farmacistului, asistentei sau medicului dumneavoastră să vi le explice.

Luați fiecare doză cu un pahar plin cu apă.

Luați cyclandelat cu alimente sau cu un antiacid pentru a reduce disconfortul stomacal.

Cyclandelatul se ia de obicei de două până la patru ori pe zi, înainte de mese și la culcare. Urmați instrucțiunile 

medicului dumneavoastră.

Păstrați cilandelatul la temperatura camerei ferit de umiditate și căldură.

Ce se întâmplă dacă omit o doză?
Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, 

sări peste doza omisă și luați doar următoarea doză programată în mod regulat. Nu luați o doză dublă din 

acest medicament.

Ce se întâmplă dacă fac supradozaj?

Solicitați asistență medicală de urgență.

Simptomele unei supradoze de cilandelat includ amețeli, slăbiciune, leșin, dureri de cap și 
bătăi slabe ale inimii.

Ce ar trebui să evit în timp ce iau cyclandelat?
Nu există restricții privind alimentele, băuturile sau activitățile în timpul terapiei cu cilandelat. Urmați orice 

instrucțiuni speciale pe care le primiți de la medicul dumneavoastră.

Efecte secundare Cyclandlate

Nu mai luați cyclandelat și solicitați asistență medicală de urgență dacă aveți o reacție alergică 
(dificultate la respirație; închiderea gâtului; umflarea buzelor, limbii sau feței; sau urticarie).

Alte reacții adverse mai puțin grave pot fi mai probabil să apară. Continuați să luați cilandelat și discutați cu medicul 

dumneavoastră dacă aveți probleme

arsuri la stomac, stomac deranjat sau eructație;

spălare;

durere de cap;

bătăi rapide ale inimii; sau

slăbiciune.
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Pot apărea și alte efecte secundare decât cele enumerate aici. Discutați cu medicul dumneavoastră despre orice efect secundar 

care pare neobișnuit sau care este deosebit de deranjant.

Ce alte medicamente vor afecta cilandelatul?

Medicamentele utilizate pentru a trata hipertensiunea arterială și alte afecțiuni cardiace pot crește efectele 

cilandelatului. Poate fi necesară o monitorizare specială.

Alte medicamente decât cele enumerate aici pot interacționa, de asemenea, cu cilandelatul sau vă pot afecta starea. Discutați cu medicul 

dumneavoastră și cu farmacistul înainte de a lua orice medicament pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală.

Interacțiuni medicamentoase Cyclandelate (mai multe detalii)

Informatii suplimentare

Farmacistul dumneavoastră are informații suplimentare despre cilandelat scrise pentru profesioniștii din 

domeniul sănătății, pe care le puteți citi.

Cum arată medicamentul meu?
Cyclandelatul era disponibil anterior pe bază de rețetă sub mărcile Cyclan și Cyclospasmol în capsule 

de 200 mg și 400 mg. Ciclandelatul a fost disponibil anterior și într-o formulare de tablete generice. 

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre acest medicament, mai ales dacă este 

nou pentru dvs.

Amintiți-vă, păstrați acest medicament și toate celelalte medicamente la îndemâna copiilor, nu împărtășiți niciodată 

medicamentele cu alte persoane și utilizați acest medicament numai pentru indicația prescrisă.

Consultați întotdeauna furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a vă asigura că informațiile afișate pe această pagină se aplică 

circumstanțelor dumneavoastră personale.
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