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Urocist 15 cpr ABO PHARMA

UROCIST este un dispozitiv medical care este
recomandat pentru prevenirea instalării CISTITEI,
precum și ca adjuvant în tratamentul terapeutic.
Conține Merișor (Vaccinium vitis-idaea),
(proantocianidine) - de tip A, care și-au exprimat
funcția de barieră, și anume nu permit aderența
patogenilor la pereții vezicii prevenind astfel apariția
CISTITEI.

Efectul de barieră este cel mai valoros și unic pe E. coli -esherihiya (cauza principală a cistitei).
Proantocianidine tip A, conținut în afine, recunosc inconfundabil E. coli, împiedicând legarea ei  de
receptorii de pe suprafața tractului urinar. Suprimând acest sens, bacteriile care nu pot fi asigurate
și eliminate prin urina din organism. Spre deosebire de antibiotice, care operează la nivel macro, de
tip A proantocianidinele acționează mai precis. Ele  distrug doar conectarea bacteriilor patogene la
receptorii fără a distruge întreaga populație E. coli, dintre care unele tulpini sunt parte a microflorei
benefice în intestin. Merișorul opreste inflamarea membranelor mucoasei și peretelui interior al
vezicii urinare și elimină riscurile ulterioare de infecție. Atașarea agentului activ de la fruct la
țesuturi ajută la prevenirea pe termen lung a acestor probleme.

Conținut: D-manoză, extract de frunze uscate de STRUGURII URSULUI (Arctostaphylos uva-ursi)
titrat  la 20% în Arbutin, extract uscat de afine fructe (Vaccinium vitis-idaea) - 100 mg, titrat până la
40% în proantocianidine, beta glucan, celuloză, fosfat dicalcic, carboximetilceluloza de sodiu
reticulată , hidroxipropil metilceluloză, săruri de magneziu ale acizilor grași. Conținutul
proantocianidine / PAC / în 1 comprimat - 40 mg.

Produsul nu este contraindicat la femeile gravide.
Acesta poate fi administrat copiilor peste 6 ani.

Mod de administrare: Un comprimat pe zi, cu un pahar de apă, de preferință seara, timp de cel
puțin o lună  în cazul unei infecții recurente și după tratament specific, chiar și în timpul terapiei cu
antibiotic. În caz de dureri severe sau cistită acută este recomandat să luați 2 comprimate pe zi,
până când simptomele dispar - de obicei, în decurs de 3-4 zile. În cazul în care, după 3-4 zile,
simptomele persistă ar trebui să se meargă la medic imediat.
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