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PAKNINGSVEDLEGG

 
Les  nøye gjennom dette pakningsvedlegget før  du begynner  å bruke legemidlet.
 
Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning:

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har
symptomer som ligner dine.

 
Scheriproct rektalsalve:
Scheriproct rektalsalve er reseptfri. Likevel må Scheriproct rektalsalve brukes som anbefalt for å oppnå best mulig
resultat.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 7 dager.

 
I dette pakningsvedlegget finner  du informasjon om:

1. Hva Scheriproct er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Scheriproct
3. Hvordan du bruker Scheriproct
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring av Scheriproct
6. Ytterligere informasjon

 
Scher iproct s tikkpiller
prednisolon, cinkokain
 

Virkestoffer er prednisolonkaproat tilsvarende prednisolon 1 mg og cinkokainhydroklorid 1 mg
Hjelpestoff er hardfett 1,8 g

 
Scher iproct rektalsalve
prednisolon, cinkokain
 

Virkestoffer er prednisolonkaproat tilsvarende prednisolon 1,5 mg/g og cinkokainhydroklorid 5 mg/g.
Hjelpestoffer er 2-oktyldodekanol, lakserolje, makrogol 400-monoricinoleat, parfymeolje (Chypre).

 
Innehaver  av markedsfør ingstillatelsen
Intendis GmbH Berlin
Max-Dohrn-Strasse 10
D-10589 Berlin,
Tyskland
 
Tilv irker :
Intendis Manufacturing SpA, Italia
 
1.       HVA SCHERIPROCT ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 
Scheriproct er et legemiddel som kan brukes ved hemorroider i og omkring endetarmsåpningen. Legen kan også
bruke preparatet ved smertefulle hudsprekker rundt endetarmsåpningen eller ved betennelse i slimhinnen i
endetarmen.
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endetarmen.
 
Scheriproct virker desinfiserende, smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon
har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har en rask smertestillende effekt.
 
Scheriproct finnes som rektalsalve og stikkpiller. Rektalsalven finnes i tuber à 10 og 30 gram. Rektalsalven er reseptfri
til og med 1 tube à 30 g. Stikkpillene finnes i pakning à 12 stk. og i en kombinasjonspakning med 10 stikkpiller og 10
gram salve.
 
2.       HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER SCHERIPROCT
 
Bruk ikke Scher iproct:

hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
ved virussykdommer f.eks. vannkopper, herpes simplex
hvis du er overfølsom (allergisk) overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller et av de andre
innholdsstoffene i Scheriproct

Vis  fors iktighet ved bruk af Scher iproct:
bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra
endetarm oppstår, bør lege kontaktes.
Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.

 
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor
med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.
 
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.
 
Bilkjør ing eller  bruk av maskiner :
Scheriproct stikkpiller og rektalsalve antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
Viktige opplysninger  om noen av innholdsstoffene i Scher iproct:
Scheriproct rektalsalve inneholder lakserolje, som kan foråsake alvorlige allergiske reaksjoner.

 
Bruk av andre legemidler  sammen med Scher iproct:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også
reseptfrie legemidler og naturmidler.
 
3.       HVORDAN DU BRUKER SCHERIPROCT
 
Doser ing:
REKTALSALVE: Skal helst påføres etter avføring. Området rundt endetarmsåpningen gjøres forsiktig rent, og en
ertestor mengde rektalsalve smøres i og omkring endetarmsåpningen. Framfallende knuter påføres et tykt lag
rektalsalve og trykkes forsiktig inn med fingeren. For å bruke rektalsalven inne i endetarmen skrur man det vedlagte
røret på tuben. Ved betente eller særlig smertefulle tilstander kan det være bedre å påføre rektalsalven med fingeren,
også på innsiden av tarmen. Vanligvis påføres rektalsalven 2 ganger daglig, men opptil 4 ganger på den første dagen
for å oppnå en raskt innsettende lindring. For å hindre tillbakefall må behandlingen fortsette i minst en uke etter at
symptomene forsvinner, men det kan da benyttes lengre doseringsintervall (f.eks. en gang daglig).
Må ikke brukes mer enn 1 uke av gangen uten etter avtale med lege. Hvis tilstanden ikke bedres inden 1 ukes
behandling må lege kontaktes.
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STIKKPILLER OG KOMBINASJONSPAKNING: Bruk altid Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning slik legen
din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for
deg. Skal helst innføres etter avføring. Vanligvis innføres en stikkpille dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter
kan det innføres 2-3 stikkpiller den første dagen.
For å hindre tillbakefall må behandlingen fortsette i minst en uke etter at symptomene forsvinner, men det kan da
benyttes lengre doseringsintervall (f.eks. en stikkpille annen-hver dag). Imidlertid bør behandlingperioden ikke
overstige 4 uker.
Hvis du mener at virkningen av Scheriproct er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket
om dette.
 
Dersom du tar  for  mye av Scher iproct:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis
barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek
 
4.       MULIGE BIVIRKNINGER
 
Som alle legemidler kan Scheriproct ha bivirkninger.
I sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme. Ved langtidsbruk (mer enn 4 uker) kan huden bli tynnere.
 
Informer lege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5.       OPPBEVARING AV SCHERIPROCT
 
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
Rektalsalve: Oppbevares ved høyst 25 ºC. 
 
Stikkpiller: Oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC). Stikkpillene kan oppbevares i høyst to måneder ved 25 ºC. 
 
Bruk ikke Scheriproct stikkpiller og rektalsalve etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 
6.       YTTERLIGERE INFORMASJON
 
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for
innehaveren av markedsføringstillatelsen
 
Norge
Bayer AS
Postboks 14
0212 Oslo
Tel (+47) 24 11 18 00
 
Dette pakningsvedlegget ble s is t godkjent 2012-06-22
 

Ordforklaringer til teksten

LÆR MER:
Sykdommer
Nyttig om medisiner

 

http://www.felleskatalogen.no/ir/medisin/sykdom/alle
http://www.felleskatalogen.no/ir/medisin/nyttig-om

