ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
1.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1. Ονομασία
CYCLO 3 FORT
1.2. Σύνθεση
Δραστική ουσία:
Κάθε καψάκιο, σκληρό CYCLO 3 FORT περιέχει:
DRY RUSCUS EXTRACT
TITRATED IN STEROLIC HETEROSIDES (SH)
(7,7-10,4% W/W)
HESPERIDINE METHYL CHALCONE (HMC)
ASCORBIC ACID

150 mg
150 mg
100 mg

Έκδοχα:
Έκδοχα
Τάλκης, Πολυοξυαιθυλενίου γλυκόλη 6000, Υδρόφοβο πυριτίου οξείδιο, Μαγνήσιο στεατικό
Σύνθεση κενής κάψουλας
Πυρήνας (Κίτρινο χρώμα)
Κίτρινο κινολίνης CI 47005 E104, Κίτρινο CI 15985 Ε110, Τιτανίου οξείδιο CI 77891 Ε171,
Ζελατίνη
Κάλυμμα (Πορτοκαλί χρώμα)
Κίτρινο CI 15985 Ε110, Τιτανίου οξείδιο CI 77891 Ε171, Ζελατίνη
1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή
Καψάκιο, σκληρό
1.4. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία
Κάθε καψάκιο, σκληρό CYCLO 3 FORT περιέχει:
DRY RUSCUS EXTRACT
TITRATED IN STEROLIC HETEROSIDES (SH)
(7,7-10,4% W/W)
HESPERIDINE METHYL CHALCONE (HMC)
ASCORBIC ACID

150 mg
150 mg
100 mg

1.5. Περιγραφή-Συσκευασία
30 κάψουλες σε blisters (PVC/PVDC/Aluminium) συσκευάζονται μαζί με το φύλλο οδηγιών
για τον χρήστη σε χάρτινο κουτί.
ΒΤ x 30 (BLIST 3 x 10)
1.6. Υπεύθυνος κυκλοφορίας
PIERRE FABRE FARMAKA A.E.
1.7. Παρασκευαστής-Συσκευαστής
Παρασκευαστής:
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PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, FRANCE
2.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Οι οδηγίες αυτού του φυλλαδίου αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο φάρμακο που σας
χορήγησε ο γιατρός σας, το CYCLO 3 FORT. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά. Θα
σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες αλλά δεν μπορούν να σας τα εξηγήσουν όλα. Εάν έχετε
κάποιες ερωτήσεις ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
2.1. Γενικές πληροφορίες
Θεωρείται ως βοηθητικό θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής
ανεπάρκειας, ιδίως των κάτω άκρων, λειτουργικής ή οργανικής αιτιολογίας. Η δράση του
προϊόντος πιθανώς οφείλεται σε αύξηση του τόνου των μικρών αγγείων. Επίσης, ελαττώνει
την τριχοειδική διαπερατότητα.
2.2. Ενδείξεις
Δυνητικώς δρων ως βοηθητική θεραπεία στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της χρόνιας
φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων.
2.3. Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
2.4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση
2.4.1. Γενικά
Προειδοποιήσεις:
Αν εμφανισθεί διάρροια, διακόψτε την αγωγή.
Προφυλάξεις:
Σε περίπτωση εμφάνισης ναυτίας ή γαστρικού πόνου, συνιστάται να λαμβάνεται το προϊόν
στην αρχή του γεύματος.
Εξαιτίας της ύπαρξης του ασκορβικού οξέος, να αποφεύγεται η λήψη του προϊόντος μετά τις
4 μ.μ.
2.4.2. Κύηση-Γαλουχία
Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν αποτελέσματα τερατογένεσης.
Στον άνθρωπο δε διαθέτουμε ακριβή επιδημιολογικά στοιχεία.
Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό πλημμελούς διάπλασης.
2.4.3. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Δεν εφαρμόζεται
2.4.4. Ειδικές προφυλάξεις για τα περιεχόμενα έκδοχα
Δεν εφαρμόζεται
2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
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Δεν έχει αναφερθεί καμία αλληλεπίδραση.
2.6. Δοσολογία
Η συνήθης δόση είναι 2-3 καψάκια την ημέρα.
Τα καψάκια πρέπει να λαμβάνονται με ένα ποτήρι νερό.
2.7. Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση
Δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό υπερβολικής λήψης.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 210-7793777
2.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του πεπτικού συστήματος: διάρροια μερικές φορές σοβαρή (συσχετιζόμενη με
κίνδυνο απώλειας βάρους και υγρών/ηλεκτρολυτικές διαταραχές), γρήγορα αναστρέψιμη με
τη διακοπή της θεραπείας, ναυτία, γαστραλγία.
2.9. Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψετε κάποια δόση
Εάν παραλείψετε μια δόση, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Μην παίρνετε δύο δόσεις
ταυτόχρονα.
2.10. Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
2.11. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
2.12. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών
6-7-2009
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δε θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια
άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε κάποια ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν στο φάρμακο
που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη
διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό
σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε, θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας, είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά στο φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία
μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια, κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα
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παιδιά.
4.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το CYCLO 3 FORT χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
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