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Sporočilo za javnost
OBVESTILO O NEUSTREZNEM IZDELKU
MIRACLE MINERAL SOLUTION (»čudežni mineral«)
Kanadski pristojni organ Health Canada je 12. 5. 2010 na svoji spletni strani
objavil opozorilo o tveganju za zdravje, povezano z uporabo izdelka Miracle
Mineral Solution (MMS), ki nima dovoljenja za promet z zdravilom
(unauthorized drug product). Na Javno agencijo Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) smo obvestilo o tem opozorilu
prejeli 13. 5. 2010 s strani Health Canada. Health Canada je v svojem
opozorilu zapisala, da je izdelek Miracle Mineral Solution pravzaprav 28 %
raztopina natrijevega klorita (NaClO2). V Kanadi sta bili z uživanjem tega
izdelka povezani dve neželeni reakciji, vključno z eno za življenje ogrožajočo
reakcijo.
Podrobnejša informacija o opozorilu kanadskega pristojnega organa je
dostopna na spletni strani Health Canada oz. na naslovu http://www.hcsc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2010/2010_74-eng.php.
V Kanadi se izdelek Miracle Mineral Solution ne sme tržiti, žal pa je še vedno
dostopen preko spletne trgovine v ZDA.
JAZMP želi z objavo na svoji spletni strani dodatno opozoriti javnost in
morebitne uporabnike omenjenega izdelka v Republiki Sloveniji, saj se Miracle
Mineral Solution (»čudežni mineral«) z lastnostmi za zdravljenje in
preprečevanje bolezni oglašuje tudi na spletnih straneh v slovenskem jeziku,
pri čemer izdelek ni odobren za promet v skladu z Zakonom o zdravilih in je
tudi potencialno nevaren za zdravje.
NaClO2 (natrijev klorit) je močan oksidant in se uporablja kot sredstvo za
beljenje in dezinfekcijo v kemični, veterinarski, tekstilni in papirni industriji
ter na sanitarnem področju, oglaševanje in prodajanje NaClO2 za peroralno
uporabo v smislu čudežnega zdravila pa je zavajajoče in nedovoljeno. Po
podatkih, ki so na voljo, uživanje natrijevega klorita lahko povzroči draženje
prebavnega trakta (slabost, bruhanje in driska), veliki odmerki pa vodijo do
methemoglobinemije, pri kateri je zmanjšana sposobnost krvi za prenašanje
kisika.
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke zato
opozarja, da uporaba izdelka Miracle Mineral Soluton, ki je zelo močan
oksidant, lahko resno ogrozi zdravje. Morebitni uporabniki, ki so izdelek že
uživali, pa naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
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