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Cyclo 3 fort 150 mg x 30 kaps
 

Cena: 27,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Rusci aculeati extractum siccum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cyclo 3 Fort w postaci kapsułek twardych przeznaczony jest dla pacjentów zmagających się z dolegliwościami wskazującymi na
niewydolność naczyń żylnych i limfatycznych kończyn dolnych. Pomocniczo może być również krótkotrwale stosowany w przypadku
nasilonych objawów hemoroidów, oraz podczas eliminacji krwawień z dróg rodnych będących efektem stosowania wkładek
domacicznych bądź innych środków antykoncepcyjnych. Lek wskazany jest do stosowania u osób dorosłych.

Wskazaniem do stosowania leku Cyclo 3 fort są objawy niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych. Kapsułki mogą być pomocne w
podczas uczucia ciężkości nóg, ich bólu czy obrzęków, a nawet drżenia. Pomocniczo lek można stosować również przy dolegliwościach
związanych z żylakami odbytu, zwłaszcza w przypadku krwawień oraz podczas krwawienia z dróg rodnych związanego z antykoncepcją.
Lek Cyclo 3 fort należy do preparatów wpływających na elastyczność żył. W jego składzie znajdują się trzy substancje czynne: wyciąg z
ruszczyka, metylochalkon hesperydyny oraz kwas askorbinowy (witamina C). Lek wykazuje działanie ochronne naczyń krwionośnych,
poprawiając napięcie ich ścian i tonizując je. Produkt leczniczy działa również na naczynia włosowate, zwiększając ich odporność i
redukując przepuszczalność naczyń krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek twardych leku Cyclo 3 fort. Każda z nich zawiera 150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka
kolczastego (5 – 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v) oraz 150 mg hesperydyny metylochalkonu oraz 100 mg kwasu askorbinowego
(witaminy C) oraz składniki pomocnicze. Zaliczyć można do nich koloidalny bezwodny dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, talk,
glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową FCF (E 110) oraz dwutlenek tytanu (E
171) i żelatynę.

Lek w postaci kapsułek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ulotce, chyba że lekarz zmieni dawkowanie
indywidualnie. Zaleca się stosowanie 2–3 kapsułek Cyclo 3 fort dziennie (rano i wieczorem), jeśli lek stosowany jest w leczeniu objawów
niewydolności naczyń żylnych. Jeśli objawy utrzymywać będą się dłużej niż 2 tygodnie (mimo stosowania leku), należy skonsultować się
z lekarzem. W przypadku pomocniczego stosowania przy żylakach odbytu zaleca się natomiast przyjmowanie 4–5 kapsułek Cyclo 3
fort dziennie (rano i wieczorem). Przy leczeniu hemoroidów produkt stosować można krótkotrwale, jeśli objawy nie ustąpią po kilku
dniach leczenia (max. tydzień), należy skonsultować się z lekarzem.
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Produkt leczniczy Cyclo 3 fort może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane – zostały one szczegółowo opisane w
ulotce, gdzie zaznaczono również częstotliwość ich występowania. Do częstych skutków ubocznych leku zaliczyć można biegunkę
(również ciężką) i ból brzucha, a niezbyt często pojawia się problem bezsenności, mdłości bądź niestrawność, skurcze mięśni, świąd lub
rumień, a nawet bóle kończyn. Rzadkie skutki uboczne Cyclo 3 fort to zawroty głowy i nerwowość, a także ból naczyń żylnych i
wrażenie/uczucie zimna w kończynach. Może dojść do aftowego zapalenia jamy ustnej oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych albo
wzrostu aminotransferazy alaninowej. Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania to bóle żołądka, pokrzywka i wysypka
plamkowo-grudkowa, a nawet odwracalne zapalenie okrężnicy.

Lek Cyclo 3 Fort nie powinien być stosowany przez każdego, gdyż jak w kwestii każdego leku, istnieją przeciwwskazania. Nie jest to
produkt przeznaczony dla pacjentów z nadwrażliwością na jego substancje czynne lub pomocnicze. Nie powinno się go stosować u
pacjentów zmagających się z zaburzeniami gospodarki żelazowej, co wiąże się z zawartością witaminy C w składzie. Pacjentki będące w
ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną stosować lek Cyclo 3 fort. Należy unikać zażywania tego
wyrobu medycznego w ciąży i nie powinno się go stosować podczas karmienia piersią.

Skład
Substancjami czynnymi są: suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L., rhizoma), hesperydyna, kwas askorbowy
(witamina C).

1 kapsułka twarda Cyclo 3 Fort zawiera:

150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka kolczastego (5 – 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v);
150 mg hesperydyny metylochalkonu;
100 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000;
otoczka kapsułki: denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171),
żelatyna; wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Wskazania i działanie
Cyclo 3 Fort to lek w formie kapsułek, który stosowany jest w celu leczenia objawów związanych z niewydolnością naczyń krwionośnych
i żylnych, w tym m.in. uczucia ciężkości, bólu i drżenia nóg, a także dolegliwości bólowych związanych z żylakami odbytu. Lek ten należy
do grupy leków wpływających na elastyczność naczyń krwionośnych (układ krążenia), a także wykazuje działanie tonizujące i
ochraniające naczynia krwionośne, w tym m.in. poprawia napięcie ścian naczyń żylnych, zwiększa odporność naczyń włosowatych i
obniża przepuszczalność naczyń krwionośnych.

Cyclo 3 Fort stanowi połączenie trzech substancji czynnych, takich jak:

wyciąg z ruszczyka kolczastego – obkurcza naczynia krwionośne poprzez wzrost przepływu żylnego i ciśnienia powracającej
krwi żylnej. Poprawa napięcia ściany naczyń żylnych jest wynikiem działania a-adrenergicznego, wynikającego z bezpośredniego
pobudzenia receptorów postsynaptycznych a 1 i a 2 (wyciąg z ruszczyka działa jako agonista tych receptorów) oraz z ich
pośredniego pobudzenia poprzez przesunięcie noradrenaliny zmagazynowanej w zakończeniach nerwowych;
hesperydyna – zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i przeciwdziała powstawaniu obrzęków;
kwas askorbowy (witamina C), która wzmacnia działanie hesperydyny, przez co zwiększa oporność naczyń włosowatych.

Cyclo 3 Fort może być stosowany w celu zahamowania krwawienia z dróg rodnych lub plamienia, wtedy gdy są one spowodowane
zastosowaniem środków antykoncepcyjnych z użyciem małych dawek progestagenu lub wkładką wewnątrzmaciczną.

Dawkowanie
Lek Cyclo 3 Fort powinien być zawsze stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
czy też farmaceuty. Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego wyłącznie przez osoby dorosłe. Kapsułkę Cyclo 3 Fort należy popić
szklanką wody.

Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych: 2-3 kapsułki dziennie w schemacie 1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem lub 2
kapsułki rano i 1 kapsułka wieczorem.
Leczenie pomocnicze w żylakach odbytu: 4-5 kapsułek dziennie w schemacie 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem lub 3 kapsułki rano i
2 kapsułki wieczorem.

Przeciwwskazania
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Lek Cyclo 3 Fort nie powinien być stosowany następujących przypadkach:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - wyciąg z ruszczyka kolczastego, hesperydyny metylochalkon, kwas
askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej (w leku obecny jest kwas askorbowy);
u pacjentów poniżej 18. roku życia.

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Lek Cyclo 3 Fort nie
powinien być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Cyclo 3 Fort może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

biegunka;
ból brzucha.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
bezsenność;
niestrawność, mdłości;
rumień, świąd;
skurcze mięśni, bóle kończyn (rąk / nóg).

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

zawroty głowy;
uczucie zimna w kończynach;
ból naczyń żylnych (wrażliwość naczyń żylnych);
zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
wzrost aktywności enzymu wątrobowego (aminotransferazy alaninowej).

Częstość nieznana:

ból żołądka;
pokrzywka.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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