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ТИХИЯТ ИНТОКСИКАТОР 
Как парацетамолът влияе на човешкото тяло? 

 
проект на 



Цели н а проекта 

 

 Да се проучи нивото на използването на 
парацетамол – съдържащи медикаменти ;  

 Да се докаже токсичното влияние на 
парацетамола върху човешкия организъм; 

  Да се предложи  алтернатива на 
парацетамола. 

 



Задачи на проекта: 
  1. Проучване на химичната структура на 

парацетамола и механизма на действие като 
болкоуспокояващ медикамент; 

  2. Доказване на ефектите, които парацетамолът в 
определени дози има, чрез научни публикации на 
изследвания и експеримент с лабораторни мишки; 

  3. Да информира възможно най-много хора за 
опасностите, които самолекуването с 
обезболяващият препарат крие; 

 4. Да представим ментата като природен 
заместител на парацетамола и да се проучи има ли 
ефективност подобна на парацетамола 

 



История 

анилин ацетанилид 

фенацетин парацетамол 



Употреба 



Анкета 



Приемате ли  

парацетамолсъдър

жащи прахчета 
(Терафлу,  Грипекс, 

Колдрекс)?

69%

31%

Да

Не



Механизъм на обезболяване 



Механизъм на обезболяване 



Здрав черен дроб Увреден черен дроб 



Алтернатива 



•Противовъзпалителен ефект;  
•Обезболяващо действие 
•Антимигренозен ефект 
•Спомага за понижаване на кръвното налягане; 
•Успокояващ ефект върху нервната система 
•Охлаждащ ефект при повишена телесна 
температура и затоплящ при ниска 
температура 
 

Въздействия на ментола 
върху организма  
 





Резултати от експеримента 
за ефективността на ментола 



П Р И Н О С И  Н А  П Р О Е К Т А 

 теоретичен научен обзор за историята на 
възникване и токсично въздействие на 
парацетамола;  

 проучване на потреблението на 
парацетамол и повишаване на 
информираността за токсичните ефекти 
на медикамента; 

 проучване  ефективността на действие 
на ментола при мигрена, настинка и 
главоболие чрез етерично масло и воден 
извлек. 



Благодарим за 
вниманието! 

Очакваме 
вашите въпроси. 


