EN – INSTRUCTIONS FOR USE
Glycerin Montavit Suppositories

BG – ЛИСТОВКА
Глицерин Монтавит Супозитории

Dear Patient,
Please read this leaflet carefully because it contains important information
that you should bear in mind when using this product. If you have any
questions, please ask your doctor or pharmacist.

Уважаеми Пациенти,
Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя
съдържа важна информация, която трябва да се има
предвид, когато се използва този медицински продукт.
Ако имате някакви въпроси, моля попитайте
Вашия лекар или фармацевт.

When are Glycerin Montavit suppositories to be used Glycerin Montavit suppositories are a gentle remedy for constipation; they make it easier to pass stools if you are
bedridden and soften the stools if you have painful anal complaints, e.g. haemorrhoids
and painful tears in the anal lining (anal fissures). Glycerin Montavit suppositories help
bowel evacuation in several ways: the evacuation reflex (defecation reflex) is triggered
through contact with the rectal lining. Glycerin has stool-softening effects and provides
a certain lubricant effect, thereby making it easier to pass stools. Onset of action is
within one hour. The suppository shape is largely maintained, as it does not melt and
the amount of fluid in the rectum is too low to dissolve the glycerin suppository. This
property results in elimination of the suppository in almost unchanged form during a
bowel movement.
When must you not use Glycerin Montavit suppositories Glycerin Montavit
suppositories must not be used in cases of hypersensitivity to glycerin or any of the
other ingredients.
Take special care when using Glycerin Montavit suppositories If you have
non-specific symptoms affecting the stomach or abdomen or inflammatory bowel
disease, consult a doctor before using Glycerin Montavit suppositories. If there is no
improvement despite using Glycerin Montavit suppositories, medical advice is required.
May Glycerin Montavit suppositories be used during pregnancy and breastfeeding This product can be used during pregnancy and breast-feeding.
How to use Glycerin Montavit suppositories Insert the suppository into the anus.
Infants and young children: One 1 g suppository, as needed.
Children and adults: One 2 g suppository, as needed.
Adults in persistent cases: One 3 g suppository, as needed.

Кога се използват Глицерин Монтавит супозитории Глицерин Монтавит
супозитории са медицински продукт за лечение на констипация (запек),
като спомагат за по-лесното изхождане. Глицерин Монтавит супозитории
омекотяват изпражненията, ако имате болезнени анални оплаквания, например
хемороиди или болка при дефекация (анални фисури). Облекчават дефекацията
при лежащо болни. Глицерин Монтавит супозитории помагат за евакуацията на
чревното съдържимо по няколко начина: рефлексът на евакуация (рефлексът
на изхождане) се активира чрез контакт на супозиторията с лигавицата
на дебелото черво. Освен това глицеринът има омекотяващ ефект върху
изпражненията и осигурява определено смазващо действие, чрез което се
улеснява преминаването на изпражненията и тяхното отстраняване от организма.
Действието на супозиторията започва в рамките на 1 час от нейното поставяне в
ануса. Формата на супозиторията до голяма степен се запазва, тъй като тя не се
топи, а количеството течност в дебелото черво е твърде малко, за да се разтвори
глицериновата супозитория. В резултат елиминирането на супозиторията е в
почти непроменен вид по време на изхождането.
Кога не трябва да използвате Глицерин Монтавит супозитории Глицерин
Монтавит супозитории не трябва да се използват в случай на свръхчувствителност
към глицерин или някоя от другите съставки.
Обърнете специално внимание, когато използвате Глицерин Монтавит
супозитории Консултирайте се с лекар преди да използвате Глицерин Монтавит
супозитории, ако имате неопределени симптоми, засягащи стомаха или корема,
или ако имате възпалително заболяване на червата. Ако не се наблюдава
подобрение, въпреки използването на Глицерин Монтавит супозитории, е
необходима консултация с лекар.

What are the possible side effects of Glycerin Montavit suppositories If applied
correctly, side effects are rare and unlikely. Occasionally, an uncomfortable feeling in the Може ли да се използва Глицерин Монтавит супозитории по време на
бременност и кърмене Този медицински продукт може да се използва по
anus or a burning sensation in the rectum may occur.
време на бременност и кърмене.
What Glycerin Montavit suppositories contain
Как да използвате Глицерин Монтавит супозитории Поставете
One 1 g suppository contains 0.8 g anhydrous glycerin
супозиторията в ануса.
One 2 g suppository contains 1.6 g anhydrous glycerin
One 3 g suppository contains 2.4 g anhydrous glycerin
Кърмачета и малки деца: Една супозитория от 1 грам, когато е необходимо.
Other ingredients: stearic acid, sodium hydroxide, water.
Деца и възрастни: Една супозитория от 2 грама, когато е необходимо.
Възрастни в упорити случаи: Една супозитория от 3 грама, когато е необходимо.
Other points to consider The expiry date is printed on the carton and strip. Do not
use this pack after this date.
Какви са възможните странични ефекти на Глицерин Монтавит
супозитории Ако се прилагат правилно, страничните ефекти са редки и малко
What packs are available Packs of 10 suppositories, strengths of 1 g, 2 g or 3 g.
вероятни. Понякога може да се появи неприятно усещане в ануса или чувство за
For further information, please contact your doctor or pharmacist.
парене в ректума.
Keep out of the reach and sight of children. Store in a dry place.
Какво съдържат Глицерин Монтавит супозитории
Date of information: June 2014
Една супозитория от 1 грам съдържа 0,8 грама безводен глицерин.
Една супозитория от 2 грама съдържа 1,6 грама безводен глицерин.
Manufacturer | Производител
Една супозитория от 3 грама съдържа 2,4 грама безводен глицерин.
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H,
Други съставки: стеаринова киселина, натриев хидроксид, пречистена вода.
Salzbergstrasse 96, A-6067 Absam, Австрия

(EN) keep out of reach and sight of children
(BG) Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
(EN) consult instructions for use
(BG) Преди употреба прочетете листовката

Съхранение Срокът на годност е отпечатан върху картонената опаковка. Не
използвайте тази опаковка след тази дата. Да се съхранява при температура под
25° C.
Опаковка Опаковки с 10 супозитории от 1 г, от 2 г или от 3 г.
За допълнителна информация, моля свържете се с Вашия лекар или фармацевт.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Дата на последна редакция: Юни 2014
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