INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Samarin brusepulver, enkeltdosisbeholdere
Natriumhydrogencarbonat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge Samarin, da den indeholder
vigtige oplysninger.
Brug altid Samarin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen,
apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
• Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder
bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
• Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter behandling med
Samarin.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Samarin
3. Sådan skal du bruge Samarin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Samarin er et hvidt pulver, som opløses i vand og drikkes for neutralisering af for meget mavesyre.
Drikkes ved sure opstød og halsbrand.
Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter behandling med Samarin.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE SAMARIN

Brug ikke Samarin
- hvis du er allergisk overfor natriumhydrogencarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i
Samarin (angivet i pkt. 6).
Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet før du bruger Samarin
- hvis du har nedsat hjerte- eller nyrefunktion.
- hvis du er på saltfattig kost da Samarin indeholder 600 mg natrium per dosis (4 g).
Børn og unge

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Brug af anden medicin sammen med Samarin
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Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det
for nylig.
Samarin bør ikke indtages samtidig med anden medicin som indeholder tetracykliner, ketokonazol
eller gabapentin. Ved kontakt med lægen fortæl derfor altid at du bruger Samarin.
Brug af Samarin sammen med mad og drikke
Du kan tage Samarin i forbindelse med et måltid.
Graviditet og amning
Samarin kan anvendes af gravide og i ammeperioden.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Samarin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Samarin
Forsigtighed bør udvises, hos personer på saltfattig kost da Samarin indeholder 600 mg natrium per
dosis (4g).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SAMARIN

Brug altid Samarin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller
apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
Den sædvanlige dosis
Voksne: Et brev (4 g) ved behov, dog højst 4 gange dagligt. Opløses i et glas vand og drikkes.
Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter behandling med Samarin.
Brug til børn og unge
Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.
Hvis du har brugt for meget Samarin
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Samarin end der står i denne
indlægsseddel, eller mere end det lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om

4. BIVIRKNINGER

Samarin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10 000 behandlede patienter):
• Indholdet af tartrat kan virke mildt lakserende.
• Ved hjerte- eller nyreinsufficiens er der en risiko for et forhøjet koncentrationsniveau af
natrium, såkaldt hypernatriæmi.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder
også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan
også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved
at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til
Lægemiddelsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.
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Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om
sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares i original emballage, da Samarin er følsomt over for fugt.
Opbevar Samarin utilgængeligt for børn.
Brug ikke Samarin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anvendes før. Udløbsdatoen er
den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER
1 brev (4 g) Samarin indeholder:
•
Aktivt stof: Natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat) 2,13 g.
•

Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, natriumcarbonat, kaliumnatriumtartrat, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelse
Samarin Brusepulver er et hvidt pulver.
Samarin er pakket i papæsker med 6, 18 og 36 enkeltdosisbeholdere.
Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Orkla Care AB
Box 1336
171 26 Solna
Sverige
Repræsentant for Danmark
Orkla Care A/S
Industrigrenen 10
2635 Ishøj
Tel. 43 56 56 56
E-mail: medinfo@orkla.com
Fremstiller
Orkla Care A/S
Vassingerødvej 3-7
DK-3540 Lynge
Denne indlægsseddel blev senest ændret 30. juni 2016.
Du kan finde yderligere oplysninger om Samarin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
www.laegemiddelstyrelsen.dk
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