
cyklandelat
Generiskt namn:cyklandelat (sye KLAN de sent) 
Varumärke:Cyklospasmol Läkemedelsklass:Perifera 

vasodilatorer

Vad är cyklandelat?
Cyclandelate är i en klass av läkemedel som kallas vasodilatorer. Cyclandelate slappnar av vener och 

artärer, vilket gör dem bredare och låter blod passera genom dem lättare.

Dessa åtgärder kan hjälpa till att behandla symtom på tillstånd som kramper i benen, åderförkalkning 

(förhårdnader av artärerna), Raynauds fenomen och andra tillstånd som involverar dåligt blodflöde i 

dina vener och artärer.

Cyclandelate är inte kommersiellt tillgänglig i USA.

Cyclandelate kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinguide.

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om 
cyklandelat?
Cyclandelate är inte kommersiellt tillgänglig i USA. Ta cyklandelat med 
mat eller ett antacidum för att minska magbesvär.

Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag tar 
cyklandelat?
Innan du tar detta läkemedel, berätta för din läkare om du har

allvarlig kranskärlssjukdom;

perifer eller cerebral vaskulär sjukdom;

glaukom, eller

blödning eller blodproblem.

Säkerheten för cyklandelat för användning av gravida eller ammande kvinnor har inte 
fastställts. Ta inte cyklandelat utan att först prata med din läkare om du är gravid eller ammar 
ett barn.

Hur ska jag ta cyklandelat?
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Ta cyklandelat exakt enligt din läkares anvisningar. Om du inte förstår dessa anvisningar, fråga din 

apotekspersonal, sjuksköterska eller läkare att förklara dem för dig.

Ta varje dos med ett helt glas vatten.

Ta cyklandelat med mat eller ett antacidum för att minska magbesvär.

Cyclandelate tas vanligtvis två till fyra gånger om dagen, före måltider och vid sänggåendet. Följ din läkares 

instruktioner.

Förvara cyklandelat vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa dos, 
hoppa över den missade dosen och ta bara din nästa regelbundna dos. Ta inte en dubbel dos av 
detta läkemedel.

Vad händer om jag överdoserar?

Sök akut läkarvård.

Symtom på en överdos av cyklandelat inkluderar yrsel, svaghet, svimning, huvudvärk och en 
svag hjärtslag.

Vad ska jag undvika när jag tar cyklandelat?
Det finns inga restriktioner för mat, dryck eller aktiviteter under behandling med cyklandelat. Följ 

eventuella särskilda instruktioner du får från din läkare.

Biverkningar av cyklandelat

Sluta ta cyklandelat och sök akut läkarvård om du upplever en allergisk reaktion 
(svårigheter att andas, halsstängning, svullnad av läppar, tunga eller ansikte, eller 
nässelfeber).

Andra, mindre allvarliga biverkningar kan vara mer benägna att uppstå. Fortsätt att ta cyklandelat och tala 

med din läkare om du upplever det

halsbränna, magbesvär eller rapningar;

spolning;

huvudvärk;

ett snabbt hjärtslag; eller

svaghet.
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Andra biverkningar än de som anges här kan också förekomma. Tala med din läkare om alla biverkningar 

som verkar ovanliga eller som är särskilt besvärande.

Vilka andra droger påverkar cyklandelat?
Läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och andra hjärtsjukdomar kan öka effekterna av 

cyklandelat. Särskild övervakning kan vara nödvändig.

Andra droger än de som listas här kan också interagera med cyklandelat eller påverka ditt tillstånd. Tala med 

din läkare och apotekspersonal innan du tar några receptbelagda eller receptfria läkemedel.

Cykladelat läkemedelsinteraktioner (mer detaljer)

Vidare information
Din apotekspersonal har ytterligare information om cyklandelat skriven för 
vårdpersonal som du kan läsa.

Hur ser min medicin ut?
Cyclandelate var tidigare tillgängligt på recept under varumärkena Cyclan och Cyclospasmol i 
200 mg och 400 mg kapslar. Cyclandelate var också tidigare tillgängligt i en generisk 
tablettformulering. Fråga din apotekspersonal alla frågor du har om detta läkemedel, särskilt om 
det är nytt för dig.

Kom ihåg att förvara detta och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn, dela aldrig dina mediciner 

med andra och använd endast denna medicin för den indikation som föreskrivs.

Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på denna sida gäller dina 

personliga omständigheter.
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