6/3/14

about:blank

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN
Proctosedyl rektalsalve
Hydrokortison 5 mg/g, cinkokainhydroklorid 5 mg/g, framycetinsulfat 10 mg/g, aesculin 10 mg/g
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
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. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner
dine.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette
pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
1. Hva Proctosedyl er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Proctosedyl
3. Hvordan du bruker Proctosedyl
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Proctosedyl
6. Ytterligere informasjon
1.

HVA PROCTOSEDYL ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i
pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Proctosedyl rektalsalve virker mot kløe, smerte og mot opphovnede blodkar i endetarmen. Er også effektivt mot bakterier.
Proctosedyl rektalsalve brukes mot hemoroider, betennelsestilstander, kløe og sprekker i endetarmsåpningen.
2.

HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER PROCTOSEDYL

Bruk ikke Proctosedyl
hvis du er allergisk (overfølsom) overfor hydrokortison, cinkokainhydroklorid, framycetin, aesculin, neomycin, kanamycin eller
et av de andre innholdsstoffene i Proctosedyl
ved virussykdommer.
Vis forsiktighet ved bruk av Proctosedyl
Unngå behandling med Proctosedyl over lengre tid.
Rektalsalven skal bare smøres på endetarmsåpningen og huden omkring. Hydrokortison kan forårsake fortynning og skade på huden.
Bruk av andre legemidler sammen med Proctosedyl
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet: Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Unngå behandling i store mengder og over lang tid.
Amming: Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg allikevel med lege ved mer enn
tilfeldig bruk av Proctosedyl under amming.
3.

HVORDAN DU BRUKER PROCTOSEDYL

Bruk alltid Proctosedyl slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som
tilpasser den for deg.
Normal dosering: Et tynt lag smøres på morgen og kveld og etter hver tarmtømming. Rektalsalven kan brukes alene eller sammen
med stikkpiller.
Bruksanvisning
Vask hendene, åpne tuben og press ut litt salve på fingeren. Smør salven forsiktig på den såre, kløende huden omkring
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Vask hendene, åpne tuben og press ut litt salve på fingeren. Smør salven forsiktig på den såre, kløende huden omkring
endetarmsåpningen. Hvis legen har bedt deg om å smøre salve på innsiden av endetarmsåpningen, må du skru fast plastkanylen på
tuben og før den forsiktig inn i endetarmen. Press tuben forsiktig samtidig som du langsomt drar kanylen ut. Skru så kanylen fra
tuben og vask hendene og kanylen.
Dersom du tar for mye av Proctosedyl
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 Proctosedyl forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne (oppleves av flere enn 1 av 10.000 personer, men færre enn 1 av 1000): Kontaktallergi.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette
pakningsvedlegget.
5.

HVORDAN DU OPPBEVARER PROCTOSEDYL

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Proctosedyl etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Oppbevares ved høyst 25 ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er
nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
6.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Proctosedyl
Virkestoff(er) er hydrokortison 5 mg/g, cinkokainhydroklorid 5 mg/g, framycetin (neomycin B) 10 mg/g og aesculin 10 mg/g.
Hjelpestoffer er lanolin, flytende parafin og hvit vaselin.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofiaventis Norge AS, postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker
Patheon UK Limited, Swindon, England eller
Sanofiaventis Ltd., Fawdon, England
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 03.11.2010

LÆR MER:
Sykdommer
Nyttig om medisiner
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