
EasyClean 

Бутилка с накрайник за ректално приложение на 250 ml разтвор за клизма 

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, тя съдържа важна за Вас 

информация. Запазете инструкцията, може да се наложи да я прочетете отново. 

Предназначение 

EasyClean е изделие предназначено за въвеждане на разтвор в ректума и колона. 

Прилага се при: 

• констипация, дължаща се на затруднен пасаж на фекалиите и/или на 

фекалом (втвърдено чревно съдържимо); 

• пречистване на долните нива на червата преди провеждане на 

различни диагностични или хирургични процедури, включително 

сигмоидоскопия и/или колоноскопия. 

Изделието се състои от пластмасова бутилка от полиетилен с накрайник и 

предпазваща капачка от полиетилен, за директно въвеждане на готовия за употреба 

разтвор. 

Състав на 100 ml разтвор: 

 Натриев дихидроген фосфат дихидрат (Sodium dihydrogen phosphate 

dihydrate) -16.0 g, 

 Динатриев хидроген фосфат додекахидрат (Disodium hydrogen 

phosphate dodecahydrate) – 6.0 g, 

 Натриев метил парахидроксибензоат (Sodium Methyl 

Parahydroxybenzoate) – 0.2 g,  

 Пречистена вода (Purified water) до 100 ml. 

Дозиране и начин на приложение 

Използва се само веднъж дневно за кратък период от време. Процедурата може да 

се извършва всекидневно до 1 седмица. При необходимост може да се използва до 

2 седмици след консултация с лекар. 

Препоръчителната доза за възрастни и деца над 16-годишна възраст е 250 ml, 

веднъж на ден, ректално. 

Преди употреба бутилката трябва да се затопли до температурата на човешкото 

тяло (на водна баня или плътно до тялото). Пациентът трябва да заеме легнало 

положение, на лявата си страна и да свие коленете си към гръдния кош. След 

отстраняване на предпазното капаче накрайникът, покрит с лубрикант, се въвежда 

внимателно в ректума по посока на пъпа. За да се избегне травмиране на ректума 

не трябва да се упражнява силен натиск и при установяване на непреодолима 

механична пречка въвеждането на накрайника трябва да се преустанови незабавно. 

След въвеждане на накрайника в ректума бутилката трябва да се притисне до почти 

пълно освобождаване на съдържащия се в нея разтвор. След постъпване на 

разтвора в ректума е необходимо пациента да не променя позицията си и да изчака 

до поява на позиви за дефекация, обикновено 2-5 до 15 минути след прилагането на 

клизмата. 

Предупреждения 

Не използвайте EasyClean при: 

 Свръхчувствителност (алергия) към съставките на разтвора; 

 Тежка бъбречна недостатъчност; 

 Високи нива на фосфати в кръвта; 

 Високи нива на натрий в кръвта; 

 Ниски нива на калий в кръвта; 

 Ниски нива на калций в кръвта; 

 Адисонова болест; 

 Вродени или придобити аномалии на червата; 

 Застойна сърдечна недостатъчност (тежко заболяване на сърцето); 

 Илеус (непроходимост на черавта); 

 Чревна перфорация (пробив); 

 Остър колит; 

 Токсичен или вроден мегаколон (раздуване на дебелото черво); 

 Хипомотилитетен синдром (намалена перисталтика на червата); 

 Асцит (събиране на течност в корема); 

 Бременност и кърмене. 

EasyClean не се прилага перорално. 

Не се използва при деца под 16 годишна възраст. 

Прилага се само ректално като клизма. За еднократна употреба! 

 

 



Противопоказания 

EasyClean не трябва да се прилага при пациенти с токсичен мегаколон, вроден 

мегаколон (болест на Hirschprung), застойна сърдечна недостатъчност, при 

стомашна, чревна и ректална обструкция. Ако ректалната обструкция е от фекалом, 

клизмата може да е част от лечебен комплекс. 

Продуктът трябва да се използва с особено внимание при пациенти с бъбречни 

увреждания, сърдечни заболявания, дехидратация или налични електролитни 

разстройства поради повишен риск от хиперфосфатемия, хипернатриемия, ацидоза, 

хипокалциемия и тетания. 

При пациенти с гадене, повръщане, засилена чревна моторика и коремни болки, 

употребата на EasyClean следва да се избягва. 

Предупреждения и предпазни мерки 

Независимо, че салинните очистители се понасят добре и при краткотрайното 

ректално приложение не крият съществени рискове, при продължително прилагане 

(над 2 седмици) и особено при използване на високи дози (по-често от 1 път дневно) 

фосфатите могат да предизвикат нарушения на водно-електролитния баланс, 

ацидоза, диария, хиповолемия (намален обем на кръвта) и остеомалация (във 

връзка с персистиращата хипокалциемия), поради което прилагането на клизмата не 

трябва да продължава повече от 2 седмици. 

В случай, че след прилагане на клизмата не се предизвикват позиви за дефекация и 

респективно не се отделя фекална маса в рамките на повече от 30 минути, както и в 

случаите на кръв в изпражненията след прилагане на продукта, е необходимо 

пациентът незабавно да потърси лекарска помощ. 

Нормално е след прилагане на клизмата в бутилката да се откриват остатъчни 

количества от разтвора. 

Поставете използваната бутилка обратно в картонената опаковка и я изхвърлете на 

определените за целта места. 

Специални предпазни мерки 

При пациенти с тежки нарушения на бъбречната функция елиминирането на 

фосфатите е забавено, поради което при тях съществува увеличен риск от 

хиперфосфатемия, хипернатриемия, хипокалциемия (електролитни нарушения на 

кръвта) и хиповолемия при приложение на EasyClean. 

Прием на лекарства 

Поради риск от електролитни нарушения на кръвта, EasyClean трябва да се прилага 

с особено внимание при пациенти лекувани с диуретици и други лекарства 

повлияващи водно-електролитния баланс. Калциевите антагонисти могат да 

задълбочат симптомите, свързани с предизвиканата от EasyClean хипокалциемия.  

Ректалното прилагане на EasyClean предизвиква евакуация изключително на 

съдържимото на дебелото черво и на практика не повлиява бионаличността на 

други перорално прилагани лекарства. С особено внимание трябва да се използва 

при пациенти приемащи лекарства, които удължават QT интервала на 

електрокардиограмата. 

Нежелани реакции 

Изключително рядко са наблюдавани ректално дразнене, подуване, зачервяване, 

кървене, некроза и пробив на ректума. Ако някой от тези симптоми се проявяват или 

ако пациент се оплаква от болка или парене по време на вливане на разтвора, 

процедурата се спира и се уведомява личния лекар. 

Продължителната злоупотреба с продукта крие риск от проява на симптоми като 

опадналост, дехидратация с хиповолемия, остеомалация (разграждане на костите), 

болки в костите и намаляване на телесната маса. 

Гериатрични пациенти и пациенти с бъбречна недостатъчност са рискови групи за 

проява на нежелани реакции. 

В случай на случайно или умишлено предозиране, както и при всеки случай на 

неправилно прилагане през устата на EasyClean, незабавно потърсете лекарска 

помощ ! 

Срок на годност 

Срокът на годност е 2 (две) години от датата на производство. 

Указания за съхранение 

EasyClean се съхранява при температура под 25°С, в изправено положение.  

Да не се поставя в хладилник! 

Да се съхранява на място недостъпно за деца! 
Да не се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката! 

Производител 

СД "Панацея-2001"  

ул. „Гълъбец“ 2, София, България 

www.panacea2001.com 


