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المحيطيةاألوعية

؟cyclandelateهو ما
مما والشرايين ، األوردة  Cyclandelateيريح األوعية. موسعات تسمى األدوية من فئة في  Cyclandelateيوجد

أكبر.بسهولة عبرها بالمرور للدم ويسمح أوسع يجعلها

وظاهرة  )الشرايينتصلب (الشرايين وتصلب الساق تقلصات مثل حاالت أعراض عالج في اإلجراءات هذه تساعد قد

والشرايين.األوردة في الدم تدفق ضعف على تنطوي التي الحاالت من وغيرها رينود

المتحدة.الواليات في تجارياً  Cyclandelateيتوفر ال

هذا.الدواء دليل في المذكورة تلك غير أخرى ألغراض  Cyclandelateاستخدام أيضاً يمكن

؟cyclandelateعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

أو الطعام مع السيكالندات تناول المتحدة. الواليات في تجارياً  Cyclandelateيتوفر ال

المعدة.انزعاج لتقليل للحموضة مضاد

أخذ قبل بي الخاص الصحية الرعاية موفر مع مناقشته علي ّينبغي الذي ما

cyclandelate؟
لديككان إذا طبيبك أخبر الدواء ، هذا تناول قبل

الخطير.التاجي الشريان مرض

الدماغية.أو الطرفية الدموية األوعية أمراض

أوالجلوكوما ،

الدم.في مشاكل أو نزيف

دون  cyclandelateتأخذ ال المرضعات. أو الحوامل النساء قبل من لالستخدام  cyclandelateسالمة إثبات يتم لم

مرضعة.أو حامال ًكنت إذا طبيبك مع التحدث

؟cyclandelateأتناول أن يجب كيف
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أو الممرضة أو الصيدلي من فاطلب التوجيهات ، هذه تفهم لم إذا الطبيب. لتوجيهات وفقاً تماماً  cyclandelateخذ

لك.يشرحها أن الطبيب

الماء.من كامل كوب مع الدواء تناول

المعدة.انزعاج لتقليل للحموضة مضاد أو الطعام مع السيكالندات تناول

اتبع النوم. وقت وفي الطعام وجبات قبل اليوم ، في مرات أربع إلى مرتين  Cyclandelateتناول يتم ما عادة

طبيبك.تعليمات

والحرارة.الرطوبة عن بعيدا الغرفة حرارة درجة في  cyclandelateتخزين

جرعة؟فاتني إذا يحدث ماذا

وتناول الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية للجرعة حان قد الوقت كان إذا ذلك ، ومع تتذكر. حالما الفائتة الجرعة خذ

الدواء.هذا من مضاعفة جرعة تأخذ ال بانتظام. المجدولة التالية الجرعة

زائدة؟جرعة تناولت إذا يحدث ماذا

الطارئة.الطبية العناية اطلب

القلب.ضربات وضعف والصداع واإلغماء والضعف الدوار : cyclandelateمن الزائدة الجرعة أعراض تشمل

؟cyclandelateتناول أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما

تعليمات أي اتبع . cyclandelateباستخدام العالج أثناء األنشطة أو المشروبات أو األطعمة على قيود توجد ال

طبيبك.من تتلقاها خاصة

Cyclandelateالجانبية اآلثار
في صعوبة (تحسسي فعل رد من تعاني كنت إذا الطارئة الطبية العناية واطلب  cyclandelateتناول عن توقف

.)النحلخاليا أو وجهك أو لسانك أو شفتيك تورم أو حلقك إغالق أو التنفس

تعانيكنت إذا طبيبك إلى وتحدث  cyclandelateتناول في استمر خطورة. أقل أخرى جانبية آثار تحدث قد

التجشؤ.أو المعدة في واضطراب المعدة في حرقة

صرف؛- مائى تدفق

الراس؛صداع

أوسريعة قلب ضربات

ضعف.
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مزعجاً يكون أو عادي غير يبدو جانبي أثر أي عن طبيبك إلى تحدث هنا. المذكورة تلك غير جانبية آثار أيضاً تحدث قد

خاص.بشكل

السيكالنديالت؟على ستؤثر التي األخرى األدوية هي ما

قد السيكالنديليت. تأثير زيادة إلى األخرى القلب وأمراض الدم ضغط ارتفاع عالج في المستخدمة األدوية تؤدي قد

ضرورية.الخاصة المراقبة تكون

طبيبك إلى تحدث حالتك. على تؤثر أو  cyclandelateمع أيضاً هنا المذكورة تلك غير أخرى أدوية تتفاعل قد

طبية.وصفة بدون أدوية أو طبية وصفة أي تناول قبل والصيدلي

)التفاصيلمن مزيد ( Cyclandelateالدوائية التفاعالت

المعلوماتمن مزيد

قد الصحيين للمهنيين مكتوبة  cyclandelateحول إضافية معلومات لديه بك الخاص الصيدلي

تقرأها.

تبدو؟بالدي الدواء ماذا

كبسوالت في  Cyclospasmolو  Cyclanالتجارية األسماء تحت طبية بوصفة سابقاً متاحاً  Cyclandelateكان

أي عن الصيدلي اسأل عامة. أقراص صيغة في أيضاً سابقاً متاحاً  Cyclandelateكان مجم. 400 و مجم 200

لك.بالنسبة جديداً كان إذا خاصة ًالدواء ، هذا حول لديك أسئلة

مع بك الخاصة األدوية تشارك وال األطفال ، متناول عن بعيداً األخرى األدوية وجميع الدواء بهذا احتفظ تذكر ،

الموصوفة.لإلشارة فقط الدواء هذا واستخدم اآلخرين ،

على تنطبق الصفحة هذه في المعروضة المعلومات أن من للتأكد دائماً بك الخاص الصحية الرعاية مقدم استشر

الشخصية.ظروفك
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