
sayklandelate
Pangkalahatang pangalan:sayklandelate (sye KLAN de 

late) Tatak:Cyclospasmol Klase ng droga:Mga 

peripheral vasodilator

Ano ang cyclandelate?
Ang Cyclandelate ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga vasodilator. Ang Cyclandelate ay nagpapahinga sa mga ugat at arterya, na 

ginagawang mas malawak ang mga ito at nagbibigay-daan sa dugo na dumaan sa mga ito nang mas madali.

Ang mga pagkilos na ito ay maaaring makatulong sa paggamot sa mga sintomas ng mga kundisyon tulad ng leg cramps, arteriosclerosis 

(hardening of the arteries), Raynaud's phenomenon, at iba pang mga kondisyon na may kinalaman sa mahinang daloy ng dugo sa iyong 

mga ugat at arterya.

Ang Cyclandelate ay hindi available sa komersyo sa United States.

Ang Cyclandelate ay maaari ding gamitin para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa gabay sa gamot na ito.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol 
sa cyclandelate?
Ang Cyclandelate ay hindi available sa komersyo sa United States. Uminom ng 

cyclandelate na may kasamang pagkain o antacid para mabawasan ang sakit sa tiyan.

Ano ang dapat kong talakayin sa aking tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng 

cyclandelate?
Bago inumin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka

malubhang sakit sa coronary artery;

peripheral o cerebral vascular disease;

glaucoma, o

pagdurugo o mga problema sa dugo.

Ang kaligtasan ng cyclandelate para sa paggamit ng mga buntis o mga babaeng nagpapasuso ay hindi pa naitatag. Huwag 

uminom ng cyclandelate nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso ng isang 

sanggol.

Paano ako kukuha ng cyclandelate?
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Uminom ng cyclandelate nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor. Kung hindi mo naiintindihan ang mga direksyong ito, hilingin 

sa iyong parmasyutiko, nars, o doktor na ipaliwanag ang mga ito sa iyo.

Dalhin ang bawat dosis na may isang buong baso ng tubig.

Uminom ng cyclandelate na may kasamang pagkain o antacid para mabawasan ang sakit sa tiyan.

Karaniwang kinukuha ang Cyclandelate dalawa hanggang apat na beses sa isang araw, bago kumain at bago matulog. Sundin ang mga 

tagubilin ng iyong doktor.

Mag-imbak ng cyclandelate sa temperatura ng silid na malayo sa kahalumigmigan at init.

Ano ang mangyayari kung makaligtaan ako ng isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na dosis, 

laktawan ang napalampas na dosis at kunin lamang ang iyong susunod na regular na nakaiskedyul na dosis. Huwag uminom ng 

dobleng dosis ng gamot na ito.

Ano ang mangyayari kung overdose ako?

Humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon.

Kasama sa mga sintomas ng labis na dosis ng cyclandelate ang pagkahilo, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, at 

mahinang tibok ng puso.

Ano ang dapat kong iwasan habang umiinom ng cyclandelate?

Walang mga paghihigpit sa mga pagkain, inumin, o aktibidad sa panahon ng therapy na may cyclandelate. Sundin ang 

anumang espesyal na tagubiling natatanggap mo mula sa iyong doktor.

Mga side effect ng Cyclandelate

Itigil ang pag-inom ng cyclandelate at humingi ng emerhensiyang medikal na atensiyon kung nakakaranas ka ng 

reaksiyong alerdyi (nahihirapang huminga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o 

mga pantal).

Ang iba, hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring mas malamang na mangyari. Patuloy na uminom ng cyclandelate at 

makipag-usap sa iyong doktor kung nararanasan mo

heartburn, tiyan upset, o belching;

flushing;

sakit ng ulo;

mabilis na tibok ng puso; o

kahinaan.
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Ang mga side effect maliban sa mga nakalista dito ay maaari ding mangyari. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa anumang 

side effect na tila hindi karaniwan o lalo na nakakaabala.

Anong iba pang mga gamot ang makakaapekto sa cyclandelate?

Ang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo at iba pang mga kondisyon ng puso ay maaaring magpapataas ng mga 

epekto ng cyclandelate. Maaaring kailanganin ang espesyal na pagsubaybay.

Ang mga gamot maliban sa mga nakalista dito ay maaari ding makipag-ugnayan sa cyclandelate o makaapekto sa iyong kondisyon. 

Makipag-usap sa iyong doktor at parmasyutiko bago uminom ng anumang reseta o over-the-counter na mga gamot.

Mga pakikipag-ugnayan ng Cyclandelate na gamot (higit pang detalye)

Karagdagang impormasyon

Ang iyong parmasyutiko ay may karagdagang impormasyon tungkol sa cyclandelate na isinulat para sa mga 

propesyonal sa kalusugan na maaari mong basahin.

Ano ang hitsura ng aking gamot?
Ang Cyclandelate ay dating available na may reseta sa ilalim ng mga brand name na Cyclan at Cyclospasmol sa 200 mg 

at 400 mg na kapsula. Ang Cyclandelate ay dating magagamit din sa isang generic na formulation ng tablet. Tanungin 

ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa gamot na ito, lalo na kung bago ito sa 

iyo.

Tandaan, panatilihin ito at ang lahat ng iba pang mga gamot na hindi maaabot ng mga bata, huwag kailanman ibahagi 

ang iyong mga gamot sa iba, at gamitin lamang ang gamot na ito para sa indikasyon na inireseta.

Palaging kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matiyak na ang impormasyong ipinapakita sa pahinang ito ay 

naaangkop sa iyong mga personal na kalagayan.
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