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Ulotka doğŃczona do opakowania: informacja dla pacjenta 

 

Cyclonamine 12,5% 

125 mg/ml, roztw·r do wstrzykiwaŒ 

Etamsylatum 

 

 

NaleŨy uwaŨnie zapoznaĺ siň z treŜciŃ ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaŨ zawiera ona 

informacje waŨne dla pacjenta. 

- NaleŨy zachowaĺ tň ulotkň, aby w razie potrzeby m·c jŃ ponownie przeczytaĺ. 

-    W razie jakichkolwiek wŃtpliwoŜci naleŨy zwr·ciĺ siň do lekarza. 

- Lek ten przepisano ŜciŜle okreŜlonej osobie. Nie naleŨy go przekazywaĺ innym. Lek moŨe 

zaszkodziĺ innej osobie, nawet jeŜli objawy jej choroby sŃ takie same. 

- JeŜli u pacjenta wystŃpiŃ jakiekolwiek objawy niepoŨŃdane, w tym wszelkie objawy 

niepoŨŃdane niewymienione w tej ulotce, naleŨy powiedzieĺ o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

Patrz punkt 4. 

 

Spis treŜci ulotki 

 

1. Co to jest lek Cyclonamine 12,5% i w jakim celu siň go stosuje 

2. Informacje waŨne przed zastosowaniem leku Cyclonamine 12,5% 

3. Jak stosowaĺ lek Cyclonamine 12,5% 

4. MoŨliwe dziağania niepoŨŃdane 

5. Jak przechowywaĺ lek Cyclonamine 12,5% 

6. ZawartoŜĺ opakowania i inne informacje 

 

1. Co to jest lek Cyclonamine 12,5% i w jakim celu siň go stosuje 

 

Lek Cyclonamine 12,5% skraca wydğuŨony czas krwawienia, zmniejsza intensywnoŜĺ krwawienia 

oraz wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionoŜne. 

 

Wskazania do stosowania 

Zapobieganie krwawieniom naczyniowym przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych na tkankach 

bogato unaczynionych lub wymagajŃcych ostroŨnoŜci: 

- w otolaryngologii, 

- w ginekologii i poğoŨnictwie: przed zabiegami i po nich, po porodzie i poronieniu,  

- w urologii: w krwawieniach z ukğadu moczowego, 

- w stomatologii: po ekstrakcji zňb·w z nastňpowym obfitym krwawieniem, 

- w okulistyce: przed zabiegiem przeszczepienia rog·wki, usuwania zaĺmy i przed operacjami 

odwarstwionej siatk·wki, 

- w chirurgii plastycznej lub naprawczej. 

 

Leczenie krwawieŒ naczyniowych, niezaleŨnie od ich umiejscowienia i przyczyny. 

 

Profilaktyka krwotok·w okoğokomorowych (krwawienia do m·zgu w bezpoŜrednim sŃsiedztwie 

kom·r m·zgu) u niemowlŃt o mağej masie urodzeniowej (poniŨej 1,5 kg). 

 

2. Informacje waŨne przed zastosowaniem leku Cyclonamine 12,5% 

 

Kiedy nie stosowaĺ leku Cyclonamine 12,5% 

- jeŜli pacjent ma uczulenie na etamsylat lub kt·rykolwiek z pozostağych skğadnik·w tego leku 

(wymienionych w punkcie 6), 

- jeŜli u pacjenta wystňpuje ostra porfiria, 

- u pacjent·w z astmŃ oskrzelowŃ. 

 




