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Prospect
Scopul utilizării
Compusul este destinat controlului și prevenirii infecțiilor tractului urinar produse
de agenţi patogeni, precum E. coli și alte bacterii gram (-) implicate în mod
normal în etiologia infecțiilor tractului urinar.
Compusul, pe bază de gelatină și xiloglucan (hemiceluloză), acționează
mecanic în lumenul intestinal, evitând contactului agenţilor patogeni cu mucoasa
intestinală, contact care este primul pas în proliferarea acestora și trecerea
ulterioară în tractul urinar.
Compusul se administrează pe cale orală, de la apariția primelor simptome de
tulburări ale tractului urinar, cu scopul de a reduce proliferarea agenților
patogeni care poate degenera în infecții. În caz de recidive ale infecţiilor,
compusul este destinat şi prevenirii unor noi episoade, în care proliferarea
agenţilor patogeni cauzează repetarea infectării tractului urinar.
Prezentare
Compusul este prezentat sub formă de capsule, ambalate într-un blister.
Compoziție
Combinație de gelatină și xiloglucan (hemiceluloză), propolis, Hibiscus
sabdariffa, dioxid de siliciu, stearat de magneziu, amidon de porumb.
Doze
Compusul trebuie administrat pe cale orală: 2 capsule per zi timp de 5 zile, în
cazul pacienților care manifestă primele simptome de disconfort urinar, și, 1
capsulă per zi timp de cel puțin 15 zile consecutive per lună, pentru prevenirea
recidivei (dacă este necesar, produsul poate fi administrat în cicluri repetate).
Instrucțiuni de utilizare
A se înghiţi capsula cu apă.
Avertismente
• Diagnosticarea unei infecţii a tractului urinar trebuie făcută de către un
profesionist din cadrul sistemului de asistenţă medicală. Vă recomandăm,
prin urmare, să consultaţi personalul medical în caz de îndoieli cu privire la
diagnostic, în caz de simptome severe, cum ar fi febră mare, în cazul în care
vârsta dumneavoastră este sub 14 ani sau dacă aveți alte boli sau prezentaţi
factori de risc.
• O infecţie acută a tractului urinar poate necesita un tratament farmacologic
cu un antibiotic. Compusul nu este un antibiotic, neavând nici efect
bactericid, nici efect bacteriostatic împotriva agenților patogeni și, prin
urmare, acesta nu va substitui un tratament recomandat de către un
profesionist din cadrul sistemului de asistenţă medicală. În cazul în care este
necesar un tratament antibiotic, compusul poate fi administrat concomitent
cu acesta.
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Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, nu trebuie să utilizați acest
produs în primele luni de sarcină sau în timpul alăptării. În astfel de cazuri,
consultaţi-vă mai întâi medicul.
A nu se utiliza compusul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A nu se utiliza capsulele în cazul în care blister-ul este deschis sau
deteriorat.
A se depozita la temperatura camerei, într-un loc uscat, departe de surse de
căldură.
A nu se congela.
A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.

Contraindicaţii şi efecte secundare
Compusul nu trebuie utilizat în cazul pacienţilor cu hipersensibilitate cunoscută
la gelatină sau la oricare dintre celelalte componente ale compusului.
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