
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО 

ИЗДЕЛИЕ  

СЛАБИТЕЛНО СРЕДСТВО с Macrogol 

 

Област на приложение: запек (обстипация) 

Състав: 1 пакетче съдържа като активна съставна част: 

макрогол (PEG) 3350 6,51 г 

натриев хлорид 0,17 г 

натриев хидрогенкарбонат 0,09 г 

калиев хлорид 0,02 г 

Други съставки: 

сорбитол, ацесулфам калий, аромат, оцветител. 

Приложение: Съдържанието на пакетчето се разтваря в 

около 65 мл вода (отговаря на една (или половин) чаша) 

след което се изпива. Разтворът за пиене трябва да бъде 

приготвен непосредствено преди приемане и не трябва да 

бъде смесван с други разтвори, напитки или добавки. 

Указание за дозиране: Ако не е предписано нещо друго от 

лекаря, важат следните препоръки за дозиране: Възрастни, 

младежи и стари хора: При запек съдържанието на една 

торбичка да се разтваря и пие  1-2 пъти дневно. 

Продължителността на лечението не би трябвало да превишава в обичайния случай две седмици. 

При необходимост SOS Слабително средство обаче може да бъде използвано повторно. Дългосрочно 

приложение може да е необходимо при тежък хроничен или упорит (рефрактерен) запек. Той може да се 

появи също и при заболявания като множествена склероза или болест на Паркинсон или поради приемането 

на стимулиращи запека лекарства като силно активни болкоуспокояващи средства (опиоиди) или средства 

против Паркинсон. 

Противопоказания: Не трябва да взимате SOS Слабително средство при:  стесняване на червата или 

запушване на червата – опасност от перфориране на червата, тежки възпалителни заболявания на червата 

(като напр. болест на Крон, улцерозенколит, токсичен мегаколон). 

Предпазнимерки и специални указания: При симптоми, които сочат изместване на баланса на течности и 

електролити, като напр. събиране на течност в ставите (едеми), задух, увеличаваща се умора, загуба на 

телесни течности (дехидратация), сърдечна недостатъчност, приемането на SOS Слабително средство 

трябва да бъде преустановено веднага, да бъдат проведени измервания на електролитите и при отклонения 

да бъдат предприети съответни мерки за противодействие. 

Деца: Няма достатъчно опит с приемана SOS Слабително средство при деца. Затова не се препоръчва 

приложението при деца под 12 години. 

Бременност и кърмене: Не е наличен опит относно приложението по време на бременност и кърмене, така 

че SOS Слабително средство би трябвало да се приема само след внимателна преценка от лекар. 

Взаимодействия с други средства: Няма налице клинични доклади за взаимодействия с други медицински 

изделия или лекарствени средства. SOS Слабително средствоувеличава обаче разтворимостта на вещества, 

които са разтворими в алкохол и сравнително неразтворими във вода. За това съществува теоретичната 

възможност усвояването на такива лекарствени вещества да бъде временно намалено. 

Указания в случай на грешки при приложение и предозиране: Ако погрешка сте приели еднократно по-

големи количества от предвидената доза, от това в засилена степен могат да се появят странични действия. 

Поправило те скоро отшумяват. При силни болки, раздувания или тежки диарии се обърнете към лекаря си. 

Ако сте забравили приема: Не приемайте двойна доза, а продължете приложението с предвидената 

дозировка. 

Странични действия: Могат да се появят стомашно-чревни оплаквания като раздуване, коремни болки, 

увеличени чревни шумове, гадене и лекидиарии (особено в началото). В единични случаи може да се стигне 

до реакции на свръхчувствителност. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите 

странични действия, които не са посочени в настоящия информационен лист. 



Указания: Да се съхранява на недостъпно за деца места. Отворени или повредени торбичкине трябва да 

бъдат използвани. Дата на годност: Виж дъното на кутията или торбичката. Да не се използва след 

изтичане на срока на годност. 

Съдържание: Опаковка с 10 пакетчета от по 7,14 г прах за приготвяне на един разтвор за пиене. 

   Да се прочете указанието за употреба! 

 Да не се използва повторно. 

Ограничение на температурата при съхранение:Да не се съхранява при температура над 25°C! 

  Да се съхранява на сухо място! 

 

Код на партидата: Да се използва до: 

0297Медицинско изделие. 

Производител:д-р Клайне Фарма ГмбХ.  

ул. Опалщрасе 1, D-33739 Билефелд 

Вносител и дистрибутор за България:  

Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД 

ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1 

Варна 9009 

Тел: +359 52 731 187 

www.s-o-s-bulgaria.com 

Дата на последната корекция на информацията: Юли 2017 г. 

 

 


