
Pakendi infoleht: teave patsiendile 

 

Cyklokapron 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

traneksaamhape 
 

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
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3. Kuidas Cyklokapron’it võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Cyklokapron’it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Cyklokapron ja milleks seda kasutatakse 
 
Cyklokapron kuulub antifibrinolüütikute nime all tuntud ravimite rühma. Neid ravimeid kasutatakse 
veritsuse vähendamiseks. Teile võidakse seda välja kirjutada järgnevatel põhjustel: pärast 
eesnäärmeoperatsiooni, suurte verejooksude korral menstruatsiooni ajal, ninaverejooksude puhul, 
emakakaela operatsioonide puhul, hamba väljatõmbamise korral hemofiilikutel, päriliku haiguse 
puhul, mida nimetatakse angioneurootiliseks turseks.  
 
 

2. Mida on vaja teada enne Cyklokapron’i võtmist 

 
Cyklokapron’i ei tohi võtta 
- kui olete traneksaamhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline. 
- kui teil on aktiivne trombembooliline haigus. 
- kui teil on raske neerupuudulikkus, kuna ravim võib kumuleeruda. 
- kui teil on esinenud krampe. 
 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Enne Cyklokapron’i võtmist pidage nõu oma arstiga. 
- ebakorrapärase menstruatsiooni verejooksu puhul 
- kui teil on kunagi esinenud trombi, nt jalas või kopsus 
- neeruhaiguse korral 
- dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni korral 
- vere esinemisel uriinis 
- traneksaamhappe raviga seoses on täheldatud krampide esinemist. Enamik neist juhtudest teatati   

pärast südameoperatsiooni järgset traneksaamhappe veenisisest lubatust suuremate annuste 
manustamist 

- kui te kasutate suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid. Need võivad suurendada trombide 
tekkeriski. 

 
Muud ravimid ja Cyklokapron 



Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
Kliinilised kogemused Cyklokapron’i kasutamisest rasedatel on piiratud. Enne ravimi kasutamist 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Cyklokapron eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste kasutamisel on toime imikule 
ebatõenäoline. Igatahes pidage enne ravi alustamist arstiga nõu. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Cyklokapron ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.  
 
 
3. Kuidas Cyklokapron’it võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Tavaline annus täiskasvanutele on 2…3 tabletti 2…3 korda ööpäevas. Olenevalt, mis näidustusel teile 
seda rohtu antakse, võivad annused olla erinevad.  
 
Tabletil on poolitusjoon ning ülal- ja allpool tähed CY. 
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti 
võrdseteks annusteks jagamiseks. 
 
Menorraagia 
Soovitatav annus on 2…3 tabletti 3…4 korda ööpäevas niikaua kui vaja kuni 4 päeva. Väga tugevate 
menstruatsiooni verejooksude korral võib annust suurendada 2 tabletini 6 korda ööpäevas. Ravi ei tohi 
alustada enne menstruatsiooni vereerituse algust. 
 
Raskekujuline ninaverejooks 
Kui on oodata korduvaid verejookse, tuleb rakendada suukaudset manustamist 3 tabletti (1,5 g) 
3 korda ööpäevas 4…10 päeva vältel. 
 
Emakakaela konisatsioon 
3 tabletti 3 korda ööpäevas 12…14 päeva jooksul pärast operatsiooni.  
 
Pärilik angioneurootiline turse 
Mõned patsiendid on teadlikud oma haigushoo algusest; nendel patsientidel on sobivaks annuseks 
2…3 tabletti vahelduvalt 2..3 korda ööpäevas mõne päeva jooksul. Teistel patsientidel tuleb sama 
annusega jätkata pidevat ravi.  
 
Tablette tuleb võtta koos klaasitäie veega. Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge purustage või närige 
tablette.  
 
Kui teil on tunne, et Cyklokapron’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate Cyklokapron’it rohkem, kui ette nähtud 
Kui te võtate kogemata liiga palju Cyklokapron’i tablette, pöörduge viivitamatult meditsiinilise abi 
saamiseks arsti poole.  
 



Märkideks ja sümptomiteks võivad olla pearinglus, peavalu, vererõhu langus,  krambid, iiveldus ja 
kõhulahtisus. On täheldatud, et krampide esinemissagedus võib suureneda traneksaamhappe annuse 
suurendamisel. 
 
Kui te unustate Cyklokapron’it võtta 
Kui te unustasite tablette võtta, võtke järgmine annus harilikul ajal. Ärge võtke kahekordset annust, 
kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Sage (≥1/100 kuni <1/10): iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Kõrvaltoimed kaovad annuse 
vähendamisel. Konsulteerige sellel teemal oma arstiga.   
 
Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000): värvide nägemise häired, allergilised nahareaktsioonid. 
 
Väga harv (<1/10 000): trombemboolia juhud. 
 
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): närvisüsteemi häired: krambid, peamiselt 
lubatust suuremate annuste intravenoossel kasutamisel (vt lõik 2). 
 
Kõrvaltoimetest teatamine  

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Cyklokapron’it säilitada 

 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril, sildil ja karbil pärast 
„EXP“. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Cyklokapron sisaldab 
- Toimeaine on traneksaamhape. Üks Cyklokapron’i õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 

500 mg traneksaamhapet. 
- Abiained on mikrokristalliline tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, talk, magneesiumstearaat, 

kolloidne veevaba räni ja povidoon. Tableti kattes metakrülaatpolümeer, titaandioksiid (E171), 
talk, magneesiumstearaat, polüetüleenglükool 8000 ja vanilliin. 

 
Kuidas Cyklokapron välja näeb ja pakendi sisu 



Cyklokapron’i tabletid on valged piklikud õhukese polümeerikattega tabletid. Tableti ühel küljel on 
märgistus „CY“, mille kohal ja all on kaar. 
 
Tabletid on plastikpudelites või blisterpakendites, mis sisaldavad 20, 50 või 100 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja  

Meda AB 
Box 906 
17009 Solna 
Rootsi 
 
Tootja: 
Madaus GmbH 
Lütticher Str. 5 
53842 Troisdorf 
Saksamaa 
 
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2023. 


