
siklandelat
Genel isim:siklandelat (sye KLAN geç) Marka 
adı:siklospazmol İlaç sınıfı:periferik 
vazodilatörler

siklandelat nedir?
Siklandelat, vazodilatör adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Siklandelat damarları ve atardamarları gevşetir, bu 

da onları daha geniş hale getirir ve kanın içlerinden daha kolay geçmesini sağlar.

Bu eylemler bacak krampları, damar sertliği (atardamarların sertleşmesi), Raynaud fenomeni ve 

damarlarınızdaki ve atardamarlarınızdaki zayıf kan akışını içeren diğer durumların semptomlarının 

tedavisine yardımcı olabilir.

Cyclandelate, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari olarak mevcut değildir.

Siklandelat, bu ilaç kılavuzunda listelenenlerin dışındaki amaçlar için de kullanılabilir.

Siklandelat hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?

Cyclandelate, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari olarak mevcut değildir. Mide 

rahatsızlığını azaltmak için siklandelat'ı yiyecek veya bir antasit ile birlikte alın.

Siklandelat almadan önce sağlık uzmanımla ne konuşmalıyım?

varsa bu ilacı almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

ciddi koroner arter hastalığı;

periferik veya serebral vasküler hastalık;

glokom veya

kanama veya kan sorunları.

Hamile veya emziren kadınlar tarafından kullanım için siklandelatın güvenliği oluşturulmamıştır. 
Hamileyseniz veya bir bebek emziriyorsanız, önce doktorunuzla konuşmadan siklandelat almayınız.

Siklandelat'ı nasıl almalıyım?
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Siklandelat'ı aynen doktorunuzun belirttiği şekilde alınız. Bu talimatları anlamadıysanız, eczacınızdan, 

hemşirenizden veya doktorunuzdan size açıklamasını isteyin.

Her dozu bir bardak su ile alınız.

Mide rahatsızlığını azaltmak için siklandelat'ı yiyecek veya bir antasit ile birlikte alın.

Siklandelat genellikle yemeklerden önce ve yatmadan önce günde iki ila dört kez alınır. Doktorunuzun 

talimatlarını izleyin.

Siklandelat'ı nem ve ısıdan uzakta oda sıcaklığında saklayın.

Bir dozu kaçırırsam ne olur?
Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve yalnızca düzenli olarak planlanmış bir sonraki dozunuzu alın. Bu ilacın çift 
dozunu almayın.

Aşırı doz alırsam ne olur?
Acil tıbbi yardım alın.

Siklandelat doz aşımı belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, bayılma, baş ağrısı ve zayıf 
kalp atışı bulunur.

Siklandelat alırken nelerden kaçınırım?
Siklandelat tedavisi sırasında yiyecek, içecek veya aktivitelerde herhangi bir kısıtlama 
yoktur. Doktorunuzdan aldığınız özel talimatları izleyin.

Siklandelat yan etkileri
Alerjik bir reaksiyon yaşarsanız (nefes almada zorluk; boğazınızın kapanması; dudaklarınızın, 
dilinizin veya yüzünüzün şişmesi veya kurdeşen) siklandelat almayı bırakın ve acil tıbbi yardım 
isteyin.

Diğer, daha az ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olabilir. siklandelat almaya devam 

edin ve doktorunuzla konuşun.

mide ekşimesi, mide rahatsızlığı veya geğirme;

kızarma;

baş ağrısı;

hızlı bir kalp atışı; veya

zayıflık.
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Burada listelenenlerin dışında yan etkiler de ortaya çıkabilir. Alışılmadık görünen veya özellikle rahatsız edici olan 

herhangi bir yan etki hakkında doktorunuzla konuşun.

Siklandelatı etkileyen başka ilaçlar nelerdir?
Yüksek tansiyon ve diğer kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar siklandelatın 
etkilerini artırabilir. Özel izleme gerekli olabilir.

Burada listelenenlerin dışındaki ilaçlar da siklandelat ile etkileşime girebilir veya durumunuzu 

etkileyebilir. Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç almadan önce doktorunuz ve eczacınızla konuşun.

Siklandelat ilaç etkileşimleri (daha fazla ayrıntı)

Daha fazla bilgi
Eczacınız, okuyabileceğiniz sağlık uzmanları için yazılmış siklandelat hakkında 
ek bilgilere sahiptir.

İlaçlarım neye benziyor?
Cyclandelate daha önce 200 mg ve 400 mg kapsüllerde Cyclan ve Cyclospasmol markaları 
altında bir reçete ile mevcuttu. Siklandelat, daha önce jenerik bir tablet formülasyonunda da 
mevcuttu. Özellikle sizin için yeniyse, bu ilaçla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorun.

Unutmayın, bu ve diğer tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, ilaçlarınızı asla 

başkalarıyla paylaşmayın ve bu ilacı sadece size reçete edilen endikasyon için kullanın.

Bu sayfada görüntülenen bilgilerin kişisel durumunuz için geçerli olduğundan emin olmak için her 

zaman sağlık uzmanınıza danışın.
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