
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ  

МЕХЛЕМ ПРОТИВ ХЕМОРОИДИ 

 
Област на приложение: За облекчаване на остри и хронични възпалителни симптоми на 

аналната лигавица при оплаквания от хемороиди (1-ви стадий), анални фисури и анални 

оплаквания в и около ануса. 

Състав: разтвор от микроелементи (цинк, желязо, пречистена вода), октилдодеканол, 

хидрогенирани глицериди от палмово масло, PEG-200 хидрогениран глицерил палмат, цетил 

алкохол, декспантенол, сок от листа на алое барбаденсис  на прах, дехидроацетична киселина. 

Приложение: 

SOS Мехлем против хемороиди се прилага в крайната част на правото черво и на ануса при 

вътрешни хемороиди. Преди всяко приложение анусът трябва да бъде почистен и сух. 

SOS Мехлем против хемороиди може според мястото на приложение да бъде нанасян с пръст 

или с приложения апликатор многократно на ден преди или след изхождане. При нанасяне с 

пръст се втрива около 2 мм тънък слой върху външната област на ануса. 

Продължителност на приложение: Приложението зависи от вида и тежестта на 

заболяването. 

Противопоказания и странични действия: 

Не са известни противопоказания и странични действия. При известна алергия или съмнение 

за алергични реакции към някое от съставните  вещества продуктът не трябва да бъде 

използван. 

Указания за безопастност: 

За външно приложение. При съмнение за кръв в изпражненията своевременно трябва да бъде 

потърсен лекар. Ръцете да се мият преди и след приложение. Да се внимава за хигиенично изваждане. Продуктът 

може да увреди здравината на разкъсване на кондоми. След всяко използване апликаторът трябва да се изплаква с 

топла вода. Тубата да се затваря след използване. За датата на годност виж картонената кутия и свивката на тубата. 

Да не се използва след изтичане на датата на годност. Да се затваря внимателно. 

Съдържание:30 g мехлем включващ апликатор за лесно приложение. 

Съхранение: Да се пази от студ и горещина. 

Срок на годност: Виж печат. Да се използва 3 месеца след отваряне на тубата. 

 

Спазвайте пълните указания и противопоказния в настоящото ръководство за употреба и редовно 

проверявайте мястото на приложение! 

  Ограничение на температурата при съхранение 

Код на партидата:. Да се използва до: 

  Срок на годност: 3 месеца след отваряне 

0297Медицинско изделие. 

Производител: Дистрикон ГмбХ     

                         ул. Ам Йозеф 15     

                         D-61273 Верхайм 

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 актуализация на информацията: Юли 2017 г. 


