
Говорете с Вашия лекар, ако тези симптоми не се подобрят след 
известно време, ако развиете нови симптоми или сте загрижени 
за симптомите си.

Вашата диета и начин на живот също могат да помогнат за лечението на IBS: 

Как ще ограничите диетата си зависи от начина, по който IBS ви засяга. Ако 

установите, че определени храни предизвикват симптомите, тогава има смисъл да 

не ги ядете. Диетата с високо съдържание на фибри може да помогне, но попитайте 

вашия фармацевт за повече информация.

Някои хора смятат, че научаването на релаксация може да помогне за 
намаляване на симптомите на IBS. Може да ви е полезно да отделяте няколко 
момента всеки ден, за да се отпуснете и леко да се отпуснете.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мебеверин

Не приемайте Мебеверин:
Ако сте алергични към мебеверин или към някоя от 
останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Мебеверин 135 mg
филмирани таблетки

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Мебеверин, ако:
• Развили сте нови симптоми или симптомите Ви са се 
влошили.
• Имате проблеми с черния дроб или бъбрецитеКакво има в тази листовка

1. Какво представлява Мебеверин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мебеверин
3. Как да приемате Мебеверин
4. Възможни странични ефекти
5. Как да съхранявате Мебеверин
6. Съдържание на опаковката и друга информация.

Ако горното се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар 
или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Други лекарства и Мебеверин
Не е известно, че Мебеверин взаимодейства с други лекарства, но трябва 
да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте 
приемали или е възможно да приемете други лекарства.

1. Какво представлява Мебеверин и за какво се използва Мебеверин с алкохол
Можете да пиете алкохол, докато приемате Мебеверин 135 mg 
филмирани таблетки.

Мебеверин 135 mg филмирани таблетки съдържат активната 
съставка мебеверин хидрохлорид. Това принадлежи към група 
лекарства, наречени спазмолитици.

Бременност, кърмене и плодовитост
Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна 
или планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или 
фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Мебеверин помага за отпускане на мускулите на стомашно-чревния тракт 
(чрева). Използва се при състояния като синдром на раздразненото черво и 
подобни проблеми като хронично раздразнено дебело черво, спастичен 
запек, лигавичен колит и спастичен колит.

Има само ограничена информация относно безопасността на 
Mebeverine за бременни жени. Вашият лекар може да Ви посъветва да 
спрете приема на Мебеверин, преди да забременеете или веднага 
щом разберете, че сте бременна. Мебеверин не трябва да се използва 
по време на кърмене.

Синдромът на раздразнените черва (IBS) е много често срещано 
състояние, което причинява спазъм и болка в червата или червата.

Червата е дълга мускулна тръба, която храната преминава 
надолу, за да може да се усвои. Ако червата
изпада в спазъм и се стиска твърде силно, получавате болка. Начинът, по който 
действа това лекарство е чрез облекчаване
спазъм, болка и други симптоми на IBS.

Шофиране и работа с машини
Не е вероятно мебеверин да повлияе на способността Ви за шофиране или 
работа с машини.

Основните симптоми на синдрома на раздразнените черва (IBS) 
включват: Мебеверин съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои 
захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете този 
лекарствен продукт.

• стомашни болки и спазъм
• упорита диария или редуващи се запек и диария

• метеоризъм (вятър) и усещане за подуване
• малки, твърди, пелетни или лентовидни изпражнения (фекалии)

Мебеверин съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 
всяка филмирана таблетка, тоест по същество „без натрий“.Тези симптоми могат да варират от човек на човек.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Как да приемате Мебеверин 5. Как да съхранявате Мебеверин

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал 
Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар 
или фармацевт, ако не сте сигурни.

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху 
картонената опаковка или етикета след „Годен до”. Срокът на годност се отнася до 
последния ден на този месец.Опитайте се да вземете таблетката 20 минути преди хранене - 

някои хора смятат, че симптомите им са най-силни, след като 
са яли. Поглъщайте таблетката цяла с вода. Не дъвчете 
таблетката.

Съхранявайте това лекарство на сухо място под 30°C и предпазвайте от 
светлина.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за 
домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите 
лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за 
опазването на околната среда.

Възрастни (включително възрастни хора):
• Препоръчителната доза е една таблетка три пъти дневно. 

Не взимайповече от три таблетки на ден.
• Броят на таблетките, които приемате, може да бъде намален, ако 

симптомите Ви се подобрят. 6. Съдържание на опаковката и друга информация
Деца и юноши: Мебеверинът енепрепоръчва се за 
употреба при деца и юноши под 18 години. Какво съдържа Мебеверин

Активното вещество е мебеверин хидрохлорид. Всяка 
филмирана таблетка съдържа 135 mg мебеверин 
хидрохлорид. Другите съставки са:
микрокристална целулоза, 
лактоза монохидрат
повидон
талк
магнезиев стеарат
натриев нишестен гликолат.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мебеверин
Ако Вие или някой друг приемете повече таблетки Мебеверин, 
отколкото трябва (предозиране), свържете се с Вашия лекар или 
спешното отделение на болницатанезабавно. Вземете тази листовка и 
всички останали таблетки със себе си

Ако сте пропуснали да приемете Мебеверин

Ако забравите да приемете доза Mebeverine филмирани таблетки в 
точното време, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е 
почти време за следващата доза.Недейвземете двойна доза, за да 
компенсирате пропуснатата таблетка.

Покритието на таблетката включва хидроксипропил метилцелулоза 
(E464), титанов диоксид (E171) и полиетилен гликол.

Ако сте спрели приема на Мебеверин
Не спирайте приема на таблетките, без да говорите с Вашия лекар, дори 
ако се чувствате по-добре.

Как изглежда Mebeverine и какво съдържа опаковката Таблетките 
Mebeverine са таблетки с бяло покритие с надпис “MV135” от едната 
страна.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, 

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лекарството се предлага в пластмасови бутилки или блистери от 12, 15, 
18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 и 100 таблетки. Не всички размери на 
опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

4. Възможни странични ефекти Титуляр на разрешение за употреба: 
Milpharm Limited
Блок Арес, Одисей Бизнес Парк 
Уест Енд Роуд
Ruislip HA4 6QD
Великобритания

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани 
реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите следнотоспрете приематаблетките и отидете при 
Вашия лекарнезабавно или в най-близката болница.
• Затруднено дишане, подуване на лицето, шията, устните, езика 

или гърлото (тежки алергични реакции) Производител:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Малта.

Други странични ефекти:могат да се появят алергични реакции, като 
кожни реакции, възпалена или зачервена кожа, подуване, копривна треска, 
сърбеж или кожни обриви.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това 

включва всички нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Milpharm Limited
Арес блок,
Бизнес парк Одисей,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
Обединеното кралство.

Отчитане на странични ефекти
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също така да докладвате нежелани реакции директно 

чрез схемата за жълта карта на адрес:www.mhra.gov.uk/yellowcard Като съобщавате 

нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация 

относно безопасността на това лекарство.

Тази листовка е преработена последно 10/2020
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Листовка: Информация за пациента Тези симптоми могат да варират от човек на 
човек.

Мебеверин 135 mg филм-
таблетки с покритие

Говорете с Вашия лекар, ако тези симптоми не се 
подобрят след известно време, ако развиете нови 
симптоми или сте загрижени за симптомите си.Мебеверин хидрохлорид

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да 
започнете да приемате това лекарство, тъй като 
тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете 
отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го 

предавайте на други. Това може да им навреди, 
дори ако техните признаци на заболяване са 
същите като вашите.

- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар 
или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани 
реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Вашата диета и начин на живот също могат да помогнат за лечението 

на IBS:

Как ще ограничите диетата си зависи от начина, по който IBS ви 
засяга. Ако установите, че определени храни предизвикват 
симптомите, тогава има смисъл да не ги ядете. Диетата с високо 
съдържание на фибри може да помогне, но попитайте вашия 
фармацевт за повече информация.
Някои хора смятат, че научаването на релаксация може да 
помогне за намаляване на симптомите на IBS. Може да ви е 
полезно да отделяте няколко момента всеки ден, за да се 
отпуснете и леко да се отпуснете.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете 
Мебеверин

Не приемайте Мебеверин:
Ако сте алергични към мебеверин или към някоя от 
останалите съставки на това лекарство (изброени в 
точка 6).

Какво има в тази листовка
1. Какво представлява Мебеверин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете 
Мебеверин
3. Как да приемате Мебеверин
4. Възможни странични ефекти
5. Как да съхранявате Мебеверин
6. Съдържание на опаковката и друга информация.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете 
Мебеверин, ако:
• Развили сте нови симптоми или 

симптомите Ви са се влошили.
• Имате проблеми с черния дроб или бъбреците

1. Какво представлява Мебеверин и за какво се използва
Ако горното се отнася за Вас (или не сте сигурни), 
говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да 
приемете това лекарство.

Мебеверин 135 mg филмирани таблетки съдържат 
активната съставка мебеверин хидрохлорид. Това 
принадлежи към група лекарства, наречени 
спазмолитици.

Други лекарства и Мебеверин Не е известно, че 
Мебеверин взаимодейства с други лекарства, но 
трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт, 
ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемете други лекарства.

Мебеверин помага за отпускане на мускулите на 
стомашно-чревния тракт (чрева). Използва се при 
състояния като синдром на раздразненото черво и 
подобни проблеми като хронично раздразнено дебело 
черво, спастичен запек, лигавичен колит и спастичен 
колит.

Мебеверин с алкохол
Можете да пиете алкохол, докато приемате 
Мебеверин 135 mg филмирани таблетки.

Синдромът на раздразнените черва (IBS) е много 
често срещано състояние, което причинява спазъм и 
болка в червата или червата.

Бременност, кърмене и плодовитост Ако сте 
бременна или кърмите, мислите, че може да сте 
бременна или планирате да имате бебе, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, 
преди да приемете това лекарство.

Червата е дълга мускулна тръба, която храната 
преминава надолу, за да може да се усвои. Ако червата 
изпадне в спазъм и се стисне твърде силно, получавате 
болка. Начинът, по който действа това лекарство, е чрез 
облекчаване на спазма, болката и други симптоми на IBS.

Има само ограничена информация относно 
безопасността на Mebeverine за бременни жени. 
Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете 
приема на Мебеверин, преди да забременеете 
или веднага щом разберете, че сте бременна. 
Мебеверин не трябва да се използва по време 
на кърмене.

Основните симптоми на синдрома на раздразнените черва 
(IBS) включват:

• болки в стомаха и спазъм
• упорита диария или редуващи 

се запек и диария
• метеоризъм (вятър) и усещане за подуване
• малки, твърди изпражнения, подобни на пелети или панделки 

(фекалии)

Шофиране и работа с машини
Не е вероятно мебеверин да повлияе на способността Ви за 
шофиране или работа с машини.

Мебеверин съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вие



имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия 
лекар преди да приемете този лекарствен продукт.

повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мебеверин
3. Как да приемате Мебеверин Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно 

за деца.Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал 
Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия 
лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан 
върху картонената опаковка или етикета след „Годен до”. Срокът 
на годност се отнася до последния ден на този месец.Опитайте се да вземете таблетката 20 минути преди 

хранене - някои хора смятат, че симптомите им са най-
силни, след като са яли. Поглъщайте таблетката цяла с 
вода. Не дъвчете таблетката.

Съхранявайте това лекарство на сухо място под 30ºC и 
предпазвайте от светлина.

Възрастни (включително възрастни хора):

• Препоръчителната доза е една таблетка три 
пъти дневно.Не взимайповече от три 
таблетки на ден.

• Броят на таблетките, които приемате, може да бъде 
намален, ако симптомите Ви се подобрят.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера 
за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 
изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези 
мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга 
информацияДеца и юноши: Мебеверинът ене 

препоръчва се за употреба при деца и 
юноши под 18 години.

Какво съдържа Мебеверин Активното вещество 
е мебеверин хидрохлорид. Всяка филмирана 
таблетка съдържа 135 mg мебеверин хидрохлорид

Другите съставки са: 
микрокристална целулоза, 
лактоза монохидрат
повидон
талк
магнезиев стеарат
натриев нишестен гликолат.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мебеверин 
Ако Вие или някой друг приемете повече таблетки 
Мебеверин, отколкото трябва (предозиране), свържете се с 
Вашия лекар или спешното отделение на болницата 
незабавно. Вземете тази листовка и всички останали 
таблетки със себе си

Ако сте пропуснали да приемете Мебеверин

Ако забравите да приемете доза Mebeverine филмирани 
таблетки в точното време, вземете я веднага щом си 
спомните, освен ако не е почти време за следващата доза.
Недейвземете двойна доза, за да компенсирате 
пропуснатата таблетка.

Покритието на таблетката включва 
хидроксипропил метилцелулоза (E464), титанов 
диоксид (E171) и полиетилен гликол.

Ако сте спрели приема на Мебеверин
Не спирайте приема на таблетките, без да говорите с 
Вашия лекар, дори ако се чувствате по-добре.

Как изглежда Mebeverine и какво съдържа 
опаковката

Таблетките Mebeverine са таблетки с бяло покритие с 
надпис “MV135” от едната страна.Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата 

на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Лекарството се предлага в пластмасови бутилки или блистери 
от 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 и 100 таблетки. Не 
всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в 
продажба.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика 
нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Титуляр на разрешение за употреба: 

Milpharm Limited
Блок Арес, Одисей Бизнес Парк 
Уест Енд Роуд
Ruislip HA4 6QD
Великобритания

Ако забележите следнотоспрете приематаблетките и 
отидете при Вашия лекарнезабавно или в най-
близката болница.

• Затруднено дишане, подуване на лицето, шията, 
устните, езика или гърлото (тежки алергични 
реакции) Производител:

Gerard Laboratories
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Дъблин 13
Ирландия

Други странични ефекти:могат да се появят алергични реакции, 
като кожни реакции, възпалена или зачервена кожа, подуване, 
копривна треска, сърбеж или кожни обриви.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или 

фармацевт. Това включва всички нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка.
Дата на последно преразглеждане на листовката: 05/2018

Отчитане на странични ефекти
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също 

така да докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за жълта 

карта на адрес:www.mhra.gov.uk/yellowcard Като докладвате нежелани 

реакции, можете да помогнете за осигуряване
1633179

LT1957AB


