
цикланделат
Общо име:цикланделат (sye KLAN de late) Име на 

марката:Циклоспазмол Клас лекарства:Периферни 

вазодилататори

Какво е цикланделат?
Cyclandelate е в клас лекарства, наречени вазодилататори. Цикланделатът отпуска вените и артериите, 

което ги прави по-широки и позволява на кръвта да преминава през тях по-лесно.

Тези действия могат да помогнат за лечение на симптомите на състояния като крампи на краката, 

артериосклероза (втвърдяване на артериите), феномен на Рейно и други състояния, които включват лош приток 

на кръв във вените и артериите.

Cyclandelate не се предлага в търговската мрежа в Съединените щати.

Cyclandelate може да се използва и за цели, различни от изброените в това ръководство за лекарства.

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за 
цикланделата?
Cyclandelate не се предлага в търговската мрежа в Съединените щати. Приемайте 

цикланделат с храна или антиацид, за да намалите стомашния дискомфорт.

Какво трябва да обсъдя с моя доставчик на здравни грижи, преди да приема 
цикланделат?
Преди да приемете това лекарство, уведомете Вашия лекар, ако имате

сериозно заболяване на коронарните артерии;

периферно или мозъчно съдово заболяване;

глаукома или

кървене или проблеми с кръвта.

Безопасността на цикланделат за употреба от бременни или кърмачки не е установена. Не 

приемайте цикланделат, без първо да говорите с Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите 

бебе.

Как да приемам цикланделат?
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Приемайте цикланделат точно както е указано от Вашия лекар. Ако не разбирате тези указания, помолете 

Вашия фармацевт, медицинска сестра или лекар да Ви ги обясни.

Приемайте всяка доза с пълна чаша вода.

Приемайте цикланделат с храна или антиацид, за да намалите стомашния дискомфорт.

Cyclandelate обикновено се приема два до четири пъти на ден, преди хранене и преди лягане. Следвайте инструкциите 

на Вашия лекар.

Съхранявайте цикланделата при стайна температура далеч от влага и топлина.

Какво ще стане, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, 

пропуснете пропуснатата доза и вземете само следващата редовно планирана доза. Не приемайте двойна доза от 

това лекарство.

Какво ще стане, ако предозирам?

Потърсете спешна медицинска помощ.

Симптомите на предозиране с цикланделат включват замаяност, слабост, припадък, главоболие и 

слабо сърцебиене.

Какво трябва да избягвам, докато приемам цикланделат?

Няма ограничения за храни, напитки или дейности по време на терапия с цикланделат. Следвайте 

всички специални инструкции, които получавате от Вашия лекар.

Cyclandelate странични ефекти

Спрете приема на цикланделат и потърсете спешна медицинска помощ, ако получите алергична реакция 

(затруднено дишане; затваряне на гърлото; подуване на устните, езика или лицето; или копривна треска).

По-вероятно е да се появят други, по-малко сериозни нежелани реакции. Продължете да приемате цикланделат и 

говорете с Вашия лекар, ако усетите

киселини в стомаха, стомашно разстройство или оригване;

зачервяване;

главоболие;

ускорен сърдечен ритъм; или

слабост.
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Могат да се появят и странични ефекти, различни от изброените тук. Говорете с Вашия лекар за всеки страничен ефект, който 

изглежда необичаен или който е особено притеснителен.

Какви други лекарства ще повлияят на цикланделата?

Лекарствата, използвани за лечение на високо кръвно налягане и други сърдечни заболявания, могат да увеличат ефектите 

на цикланделат. Може да е необходимо специално наблюдение.

Лекарства, различни от изброените тук, също могат да взаимодействат с цикланделат или да повлияят на Вашето състояние. 

Говорете с Вашия лекар и фармацевт, преди да приемете каквито и да е лекарства, отпускани с рецепта или без рецепта.

Лекарствени взаимодействия на циклланделат (повече подробности)

Повече информация

Вашият фармацевт има допълнителна информация за цикланделат, написана за здравни 

специалисти, която може да прочетете.

Как изглежда моето лекарство?
Преди това Cyclandelate се предлагаше с рецепта под търговските имена Cyclan и Cyclospasmol в 

капсули от 200 mg и 400 mg. Cyclandelate преди също се предлагаше в генерична таблетна форма. 

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно това лекарство, особено ако е 

ново за Вас.

Запомнете, пазете това и всички други лекарства далеч от обсега на деца, никога не споделяйте 

лекарствата си с други и използвайте това лекарство само за предписаните показания.

Винаги се консултирайте с вашия доставчик на здравни услуги, за да сте сигурни, че информацията, показана на тази страница, се отнася 

за вашите лични обстоятелства.
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