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Циклоспорин
произнася се като (sye' kloe spor een)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Циклоспоринът се предлага в оригиналната си форма и като друг продукт, който е модифициран 

(променен), за да може лекарството да се абсорбира по-добре в тялото. Оригиналният циклоспорин и 

циклоспоринът (модифициран) се усвояват от тялото в различни количества, така че не могат да бъдат 

заместени един с друг. Приемайте само вида циклоспорин, предписан от Вашия лекар. Когато Вашият 

лекар Ви даде писмена рецепта, проверете дали той или тя е посочил типа циклоспорин, който трябва 

да получите. Всеки път, когато попълвате рецептата си, гледайте името на марката, отпечатано на 

етикета с рецептата, за да сте сигурни, че сте получили същия тип циклоспорин. Говорете с вашия 

фармацевт, ако името на марката е непознато или не сте сигурни, че сте получили правилния тип 

циклоспорин.

Приемът на циклоспорин или циклоспорин (модифициран) може да увеличи риска от развитие на инфекция или 

рак, особено лимфом (рак на част от имунната система) или рак на кожата. Този риск може да бъде по-висок, ако 

приемате циклоспорин или циклоспорин (модифициран) с други лекарства, които намаляват функционирането на 

имунната система, като азатиоприн (Imuran), химиотерапия за рак, метотрексат (Rheumatrex), сиролимус (Rapamune) 

и такролимус (Prograf) . Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от тези лекарства и ако имате или някога сте 

имали някакъв вид рак. За да намалите риска от рак на кожата, планирайте да избягвате ненужното или 

продължително излагане на слънчева светлина и да носите защитно облекло, слънчеви очила и слънцезащитен 

крем по време на лечението. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: 

възпалено гърло, треска, втрисане и други признаци на инфекция; грипоподобни симптоми; кашлица; затруднено 

уриниране; болка при уриниране; зачервена, повдигната или подута област на кожата; нови рани или промяна в 

цвета на кожата; бучки или маси навсякъде в тялото ви; нощни изпотявания; подути жлези на шията, 

подмишниците или слабините; затруднено дишане; болка в гърдите; слабост или умора, която не изчезва; или 

болка, подуване или пълнота в стомаха.

Циклоспорин и циклоспорин (модифициран) могат да причинят високо кръвно налягане и увреждане на бъбреците. 

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали високо кръвно налягане или бъбречно заболяване. Също 

така уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства: амфотерицин В (Amphotec, Fungizone); 

циметидин (Tagamet); ципрофлоксацин (Cipro); колхицин; фенофибрат (Антара, Липофен, Трикор); гемфиброзил 

(Lopid); гентамицин; кетоконазол (Nizoral); мелфалан (Алкеран); нестероидни противовъзпалителни лекарства като 

диклофенак (Cataflam, Voltaren), напроксен (Aleve, Naprosyn) и
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сулиндак (Clinoril); ранитидин (Zantac); тобрамицин (Тоби); триметоприм със сулфаметоксазол (Bactrim, Septra); и 

ванкомицин (Vancocin). Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: виене 

на свят; подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака; бързо, повърхностно дишане; 

гадене; или неравномерен сърдечен ритъм.

Ако имате псориазис, уведомете Вашия лекар за всички лечения на псориазис и лекарства, които използвате 

или сте използвали в миналото. Рискът от развитие на рак на кожата е по-голям, ако някога сте били лекувани 

с PUVA (псорален и UVA; лечение на псориазис, което комбинира перорално или локално лекарство с излагане 

на ултравиолетова светлина А); метотрексат (Rheumatrex) или други лекарства, които потискат имунната 

система; UVB (излагане на ултравиолетова B светлина за лечение на псориазис); каменовъглен катран; или 

лъчева терапия. Не трябва да се лекувате с PUVA, UVB или лекарства, които потискат имунната система, докато 

приемате циклоспорин (модифициран) за лечение на псориазис.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към циклоспорин или циклоспорин (модифициран).

защо е предписано това лекарство?

Циклоспоринът и циклоспоринът (модифициран) се използват с други лекарства за предотвратяване на отхвърляне 

на трансплантация (атака на трансплантирания орган от имунната система на лицето, което е получило органа) при 

хора, които са получили трансплантация на бъбрек, черен дроб и сърце. Циклоспорин (модифициран) също се 

използва самостоятелно или с метотрексат (Rheumatrex) за лечение на симптомите на ревматоиден артрит (артрит, 

причинен от подуване на лигавицата на ставите) при пациенти, чиито симптоми не са облекчени само с 

метотрексат. Циклоспоринът (модифициран) се използва също за лечение на псориазис (кожно заболяване, при 

което се образуват червени, люспести петна в някои части на тялото) при някои пациенти, на които други лечения 

не са били подпомогнати. Циклоспоринът и циклоспоринът (модифициран) са в клас лекарства, наречени 

имуносупресори.

как трябва да се използва това лекарство?

Циклоспоринът и циклоспоринът (модифициран) идват като капсула и разтвор (течност), за да се приемат през устата. 

Циклоспоринът обикновено се приема веднъж дневно. Циклоспоринът (модифициран) обикновено се приема два пъти 

дневно. Важно е да приемате и двата вида циклоспорин по редовен график. Приемайте циклоспорин или циклоспорин 

(модифициран) по едно и също време(и) всеки ден и оставяйте едно и също време между дозите и храненията всеки ден. 

Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, 

която не разбирате. Приемайте циклоспорин или циклоспорин (модифициран) точно както е указано. Не приемайте 

повече или по-малко от лекарството и не го приемайте по-често от предписаното от Вашия лекар.

Вашият лекар вероятно ще коригира дозата Ви на циклоспорин или циклоспорин (модифициран) по време на лечението 

Ви. Ако приемате който и да е тип циклоспорин, за да предотвратите отхвърляне на трансплантат, Вашият лекар вероятно 

ще Ви започне с висока доза от лекарството и постепенно ще намали дозата Ви. Ако приемате циклоспорин 

(модифициран) за лечение на ревматоиден артрит или псориазис, Вашият лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза от 

лекарството и постепенно ще увеличи дозата Ви. Вашият лекар може също да намали Вашата доза
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ако имате странични ефекти от лекарството. Кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на 

лечението.

Циклоспоринът (модифициран) помага за контролиране на симптомите на псориазис и ревматоиден артрит, но не лекува тези 

състояния. Ако приемате циклоспорин (модифициран) за лечение на псориазис, може да отнеме 2 седмици или повече, докато 

симптомите ви започнат да се подобряват, и 12 до 16 седмици, за да почувствате пълната полза от лекарството. Ако приемате 

циклоспорин (модифициран) за лечение на ревматоиден артрит, може да отнеме 4 до 8 седмици, докато симптомите Ви се 

подобрят. Продължете да приемате циклоспорин (модифициран), дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на 

циклоспорин (модифициран), без да говорите с Вашия лекар. Вашият лекар може да намали постепенно дозата Ви.

Може да забележите необичайна миризма, когато отворите блистерна карта с капсули циклоспорин. Това е 

нормално и не означава, че лекарството е повредено или опасно за употреба.

Циклоспорин (модифициран) перорален разтвор може да се желира или да стане на бучки, ако е изложен на температури под 68 

°F (20 °C). Можете да използвате разтвора, дори ако се е желирал, или можете да го превърнете обратно в течност, като го 

оставите да се затопли до стайна температура (77 °F [25 °C]).

Циклоспорин и циклоспорин (модифициран) перорален разтвор трябва да се смесят с течност преди употреба. Циклоспорин 

(модифициран) перорален разтвор може да се смесва с портокалов сок или ябълков сок, но не трябва да се смесва с мляко. 

Перорален разтвор на циклоспорин може да се смесва с мляко, шоколадово мляко или портокалов сок. Трябва да изберете една 

напитка от съответния списък и винаги да смесвате лекарството си с тази напитка.

За да вземете всеки тип перорален разтвор, следвайте тези стъпки:

Напълнете стъклена (не пластмасова) чаша с напитката, която сте избрали.

Отстранете защитния капак от горната част на дозиращата спринцовка, която е дошла с вашето лекарство.

Поставете върха на спринцовката в бутилката с разтвор и дръпнете буталото, за да напълните спринцовката 
с количеството разтвор, предписано от Вашия лекар.

Задръжте спринцовката над течността в чашата и натиснете буталото, за да поставите лекарството в 
чашата.

Разбъркайте добре сместа.

Изпийте веднага цялата течност в чашата.

Изсипете още малко от напитката, която сте избрали в чашата, завъртете чашата, за да изплакнете, и 
изпийте течността.

Подсушете външната страна на спринцовката с чиста кърпа и сменете защитния капак. Не мийте 
спринцовката с вода. Ако все пак трябва да измиете спринцовката, уверете се, че е напълно суха, преди да я 
използвате за измерване на друга доза.

други употреби на това лекарство

Циклоспорин и циклоспорин (модифициран) също понякога се използват за лечение на болестта на Crohn (състояние, при което 

тялото атакува лигавицата на храносмилателния тракт, причинявайки болка, диария, загуба на тегло и треска) и за 

предотвратяване на отхвърляне при пациенти, които са получили панкреас или трансплантации на роговица. Говорете с Вашия 

лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.
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Това лекарство може да бъде предписано за други цели. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете циклоспорин или циклоспорин (модифициран),

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към циклоспорин, циклоспорин (модифициран), други 
лекарства или някоя от неактивните съставки в циклоспорин или циклоспорин (модифициран) капсули или разтвор. 
Попитайте вашия фармацевт за списък с неактивните съставки.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и без рецепта, 

приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете лекарствата, изброени в раздел ВАЖНО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: ацикловир (Zovirax); алопуринол (Zyloprim); амиодарон (Кордарон); инхибитори на 

ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) като беназеприл (Lotensin), каптоприл (Capoten), еналаприл (Vasotec), фозиноприл 

(Monopril), лизиноприл (Prinivil, Zestril), моексиприл (Univasc), периндоприл (Aceon), quinapril ), рамиприл (Altace) и 

трандолаприл (Mavik); ангиотензин II рецепторни антагонисти като кандесартан (Atacand), епросартан (Teveten), ирбесартан 

(Avapro), лосартан (Cozaar), олмесартан (Benicar), телмисартан (Micardis) и валсартан (Diovan); някои противогъбични 

лекарства като флуконазол (Diflucan) и итраконазол (Sporanox); азитромицин (Zithromax); бромокриптин (Parlodel); блокери 

на калциевите канали като дилтиазем (Cardizem), никардипин (Cardene) и верапамил (Calan); карбамазепин (Тегретол); 

лекарства за понижаване на холестерола (статини) като аторвастатин (Lipitor), флувастатин (Lescol), ловастатин (Mevacor), 

правастатин (Pravachol) и симвастатин (Zocor); кларитромицин (Biaxin); комбинация далфопристин и хинупристин (Synercid); 

даназол; дигоксин (Lanoxin); някои диуретици („хапчета за отводняване“), включително амилорид (Midamor), спиронолактон 

(Aldactone) и триамтерен (Dyazide); еритромицин; Инхибитори на HIV протеазата като индинавир (Crixivan), нелфинавир 

(Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra) и саквинавир (Fortovase); иматиниб (Gleevec); метоклопрамид (Reglan); 

метилпреднизолон (Medrol); нафцилин; октреотид (сандостатин); орални контрацептиви (хапчета за контрол на 

раждаемостта); орлистат (Xenical); фенобарбитал; фенитоин (дилантин); калиеви добавки; преднизолон (Pediapred); 

репаглинид (Prandin); рифабутин (микобутин); рифампин (Rifadin, Rimactane); сулфинпиразон (Антуран); тербинафин 

(Ламизил); и тиклопидин (Ticlid). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 

наблюдава по-внимателно за странични ефекти. и тиклопидин (Ticlid). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите 

на Вашите лекарства или да Ви наблюдава по-внимателно за странични ефекти. и тиклопидин (Ticlid). Може да се наложи 

Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава по-внимателно за странични ефекти.

ако приемате сиролимус (Rapamune), вземете го 4 часа след приема на циклоспорин или циклоспорин 
(модифициран).

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някое от състоянията, посочени в раздел ВАЖНО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или някое от следните: нисък холестерол, ниски нива на магнезий в кръвта Ви, всяко състояние, което 

затруднява усвояването на хранителните вещества от тялото Ви, или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако забременеете, докато приемате който 
и да е вид циклоспорин, обадете се на Вашия лекар. И двата вида циклоспорин могат да увеличат риска бебето ви да 
се роди твърде рано.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите.

не си правете ваксинации, без да говорите с Вашия лекар.

трябва да знаете, че циклоспоринът може да причини растеж на допълнителна тъкан във венците ви. Не забравяйте да си 

миете зъбите внимателно и да посещавате зъболекар редовно по време на лечението, за да намалите риска от развитие на 

този страничен ефект.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?
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Избягвайте да пиете сок от грейпфрут или да ядете грейпфрут, докато приемате циклоспорин или циклоспорин (модифициран).

Вашият лекар може да Ви каже да ограничите количеството калий в диетата си. Следвайте внимателно тези инструкции. 

Говорете с Вашия лекар за количеството храни, богати на калий, като банани, сини сливи, стафиди и портокалов сок, 

които може да имате в диетата си. Много заместители на солта съдържат калий, така че говорете с Вашия лекар относно 

използването им по време на лечението.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако забравите да приемете доза, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време 

за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте 

двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Циклоспорин и циклоспорин (модифициран) могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия 
лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

главоболие

диария

киселини в стомаха

газ

повишен растеж на космите по лицето, ръцете или гърба

растеж на допълнителна тъкан върху венците

акне

зачервяване

неконтролируемо треперене на част от тялото ви

парене или изтръпване в ръцете, ръцете, стъпалата или краката

мускулни или ставни болки

крампи

болка или натиск в лицето

проблеми с ушите

уголемяване на гърдите при мъжете

депресия

затруднено заспиване или оставане на заспиване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми или 
тези, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

необичайно кървене или синини

бледа кожа
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пожълтяване на кожата или очите

припадъци

загуба на съзнание

промени в поведението или настроението

трудности при контролиране на движенията на тялото

промени в зрението

объркване

обрив

лилави петна по кожата

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

Циклоспорин и циклоспорин (модифициран) могат да причинят други нежелани реакции. Говорете с Вашия лекар, ако 

имате необичайни проблеми, докато приемате едно от двете лекарства.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го 

при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Не съхранявайте това лекарство в 

хладилник и не го замразявайте. Изхвърлете останалия разтвор 2 месеца след първото отваряне на бутилката.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца 

могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране
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В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

пожълтяване на кожата или очите

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака.

каква друга информация трябва да знам?

Не позволявайте на никой друг да приема вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Генграф®

Неорал®

Сандимуне®Капсули

Сандимуне®Орален разтвор
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