
cyclandelaat
Algemene naam:cyclandelaat (sye KLAN de laat) 
Merknaam:Cyclospasmol Medicijnklasse:Perifere 

vaatverwijders

Wat is cyclandelaat?
Cyclandelaat zit in een klasse geneesmiddelen die vaatverwijders worden genoemd. Cyclandelaat ontspant aders en 

slagaders, waardoor ze breder worden en het bloed er gemakkelijker doorheen kan stromen.

Deze acties kunnen helpen bij de behandeling van de symptomen van aandoeningen zoals krampen in de benen, arteriosclerose 

(verharding van de slagaders), het fenomeen van Raynaud en andere aandoeningen waarbij sprake is van een slechte bloedstroom in uw 

aderen en slagaders.

Cyclandelaat is niet in de handel verkrijgbaar in de Verenigde Staten.

Cyclandelaat kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over cyclandelaat 
moet weten?
Cyclandelaat is niet in de handel verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Neem 

cyclandelaat in met voedsel of een antacidum om maagklachten te verminderen.

Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik 
cyclandelaat inneem?
Vertel uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u een van de volgende symptomen heeft:

ernstige coronaire hartziekte;

perifere of cerebrale vasculaire ziekte;

glaucoom, of

bloedingen of bloedproblemen.

De veiligheid van cyclandelaat voor gebruik door zwangere of zogende vrouwen is niet vastgesteld. 

Gebruik cyclandelaat niet zonder eerst met uw arts te overleggen als u zwanger bent of borstvoeding 

geeft.

Hoe moet ik cyclandelaat gebruiken?
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Neem cyclandelaat precies zoals voorgeschreven door uw arts. Als u deze aanwijzingen niet begrijpt, vraag dan 

uw apotheker, verpleegkundige of arts om ze aan u uit te leggen.

Neem elke dosis met een vol glas water.

Neem cyclandelaat in met voedsel of een antacidum om maagklachten te verminderen.

Cyclandelaat wordt meestal twee tot vier keer per dag ingenomen, voor de maaltijd en voor het slapengaan. Volg de 

instructies van uw arts.

Bewaar cyclandelaat bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over en neem alleen uw volgende regelmatig geplande dosis. Neem geen dubbele dosis van 

dit medicijn.

Wat gebeurt er als ik een overdosis heb?

Zoek dringende medische hulp.

Symptomen van een overdosis cyclandelaat zijn duizeligheid, zwakte, flauwvallen, hoofdpijn en een 

zwakke hartslag.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van cyclandelaat?

Er zijn geen beperkingen op voedsel, dranken of activiteiten tijdens de therapie met 
cyclandelaat. Volg alle speciale instructies die u van uw arts krijgt.

Cyclandelaat bijwerkingen

Stop met het gebruik van cyclandelaat en zoek medische noodhulp als u een allergische reactie krijgt 

(ademhalingsmoeilijkheden, het sluiten van uw keel, zwelling van uw lippen, tong of gezicht, of 

netelroos).

Het is waarschijnlijker dat andere, minder ernstige bijwerkingen optreden. Ga door met het innemen van cyclandelaat en neem 

contact op met uw arts als u last krijgt van:

brandend maagzuur, maagklachten of boeren;

blozen;

hoofdpijn;

een snelle hartslag; of

zwakheid.
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Andere bijwerkingen dan de hier genoemde kunnen ook voorkomen. Praat met uw arts over elke 

bijwerking die ongebruikelijk lijkt of bijzonder hinderlijk is.

Welke andere geneesmiddelen zullen cyclandelaat beïnvloeden?

Geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk en andere hartaandoeningen te behandelen, kunnen de effecten 

van cyclandelaat versterken. Speciale monitoring kan nodig zijn.

Andere geneesmiddelen dan de hier vermelde kunnen ook een wisselwerking hebben met cyclandelaat of uw toestand beïnvloeden. 

Neem contact op met uw arts en apotheker voordat u geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt.

Cyclandelaat geneesmiddelinteracties (meer detail)

Verdere informatie

Uw apotheker heeft aanvullende informatie over cyclandelaat geschreven voor 
gezondheidswerkers die u kunt lezen.

Hoe ziet mijn medicatie eruit?
Cyclandelaat was voorheen op recept verkrijgbaar onder de merknamen Cyclan en 
Cyclospasmol in capsules van 200 mg en 400 mg. Cyclandelaat was vroeger ook verkrijgbaar 
in een generieke tabletformulering. Stel uw apotheker al uw vragen over dit medicijn, vooral 
als het nieuw voor u is.

Denk eraan, bewaar dit en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel uw geneesmiddelen 

nooit met anderen en gebruik dit geneesmiddel alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Raadpleeg altijd uw zorgverlener om er zeker van te zijn dat de informatie op deze pagina van toepassing is op uw 

persoonlijke omstandigheden.
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