
cyclandelate
Tên chung:cyclandelate (sye KLAN de late) Tên 

thương hiệu:Cyclospasmol Nhóm thuốc:Thuốc giãn 

mạch ngoại vi

Cyclandelate là gì?
Cyclandelate nằm trong nhóm thuốc được gọi là thuốc giãn mạch. Cyclandelate làm giãn tĩnh mạch và 

động mạch, làm cho chúng rộng hơn và cho phép máu đi qua chúng dễ dàng hơn.

Những hành động này có thể giúp điều trị các triệu chứng của tình trạng như chuột rút ở chân, xơ cứng động mạch 

(cứng động mạch), hiện tượng Raynaud và các tình trạng khác liên quan đến lưu lượng máu kém trong tĩnh mạch 

và động mạch của bạn.

Cyclandelate không có sẵn trên thị trường ở Hoa Kỳ.

Cyclandelate cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong hướng dẫn thuốc này.

Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên biết về cyclandelate 
là gì?
Cyclandelate không có sẵn trên thị trường ở Hoa Kỳ. Uống cyclandelate với 

thức ăn hoặc thuốc kháng axit để giảm bớt khó chịu cho dạ dày.

Tôi nên thảo luận gì với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng 

cyclandelate?
Trước khi dùng thuốc này, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có

bệnh động mạch vành nghiêm trọng;

bệnh ngoại vi hoặc mạch máu não;

bệnh tăng nhãn áp, hoặc

chảy máu hoặc các vấn đề về máu.

Tính an toàn của cyclandelate khi sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú chưa được thiết lập. Không 

dùng cyclandelate mà không nói chuyện trước với bác sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Tôi nên dùng cyclandelate như thế nào?
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Hãy dùng cyclandelate đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bạn không hiểu những hướng dẫn 
này, hãy hỏi dược sĩ, y tá hoặc bác sĩ giải thích cho bạn.

Uống mỗi liều với một cốc nước đầy.

Uống cyclandelate với thức ăn hoặc thuốc kháng axit để giảm bớt khó chịu cho dạ dày.

Cyclandelate thường được dùng hai đến bốn lần một ngày, trước bữa ăn và trước khi đi ngủ. Làm theo 

hướng dẫn của bác sĩ.

Lưu trữ cyclandelate ở nhiệt độ phòng tránh ẩm và nhiệt.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?

Dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều 
đã quên và chỉ dùng liều kế tiếp theo lịch thường xuyên. Đừng uống gấp đôi liều lượng của 
thuốc này.

Điều gì xảy ra nếu tôi dùng quá liều?

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Các triệu chứng của quá liều cyclandelate bao gồm choáng váng, suy nhược, ngất xỉu, đau 
đầu và nhịp tim yếu.

Tôi nên tránh những gì khi dùng cyclandelate?
Không có hạn chế đối với thực phẩm, đồ uống hoặc các hoạt động trong quá trình điều trị bằng cyclandelate. Thực hiện 

theo bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào bạn nhận được từ bác sĩ của bạn.

Tác dụng phụ của Cyclandelate

Ngừng dùng cyclandelate và tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp nếu bạn gặp phản ứng dị 
ứng (khó thở; đóng cổ họng; sưng môi, lưỡi hoặc mặt; hoặc phát ban).

Các tác dụng phụ khác, ít nghiêm trọng hơn có thể dễ xảy ra hơn. Tiếp tục dùng cyclandelate và nói 

chuyện với bác sĩ nếu bạn gặp

ợ chua, khó chịu dạ dày hoặc ợ hơi;

đỏ bừng mặt;

đau đầu;

nhịp tim nhanh; hoặc

yếu đuối.
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Các tác dụng phụ khác với những tác dụng được liệt kê ở đây cũng có thể xảy ra. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về bất kỳ 

tác dụng phụ nào có vẻ bất thường hoặc đặc biệt khó chịu.

Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến cyclandelate?

Thuốc được sử dụng để điều trị huyết áp cao và các bệnh tim khác có thể làm tăng tác dụng của 
cyclandelate. Giám sát đặc biệt có thể cần thiết.

Các loại thuốc khác với những loại được liệt kê ở đây cũng có thể tương tác với cyclandelate hoặc ảnh hưởng đến tình trạng của 

bạn. Nói chuyện với bác sĩ và dược sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn nào.

Tương tác thuốc Cyclandelate (chi tiết hơn)

Thêm thông tin
Dược sĩ của bạn có thông tin bổ sung về cyclandelate được viết cho các chuyên 
gia y tế mà bạn có thể đọc.

Thuốc của tôi trông như thế nào?
Cyclandelate trước đây được bán theo toa dưới tên thương hiệu Cyclan và Cyclospasmol ở dạng viên 

nang 200 mg và 400 mg. Cyclandelate trước đây cũng có sẵn trong công thức thuốc viên thông 

thường. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về thuốc này, đặc biệt là nếu bạn là người mới 

sử dụng.

Hãy nhớ, để thuốc này và tất cả các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em, không bao giờ dùng chung 

thuốc của bạn với người khác và chỉ sử dụng thuốc này theo đúng chỉ định được kê đơn.

Luôn tham khảo ý kiến   nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để đảm bảo thông tin hiển thị trên trang này áp dụng 

cho các trường hợp cá nhân của bạn.
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