K zvládnutí
a prevenci infekcí
močových cest

Novinka s unikátním
mechanizmem účinku

1. Jak poznám, že mám zánět močových cest?
Typickým klinickým příznakem je bolest nebo pálení při
močení, časté nucení na močení bez ohledu na vymočené množství moči, bolesti v podbřišku a v neposlední
řadě také výsledek z vyšetření moče (přítomnost bakterií
nebo bílých krvinek – leukocytů). Tyto příznaky mohou
být přítomné samostatně nebo i všechny najednou.

2. Jak častý je výskyt?
Podle statistik je jedna ze tří žen léčena antimikrobiálními léky pro příhodu infekce močových cest do 24 let
a více než polovina žen prodělá jednu příhodu v průběhu svého života. Ojedinělé infekce jsou sice velmi nepříjemné a bolestivé, ale většina proběhne bez komplikací
s krátkou dobou léčení. Opakované infekce už pak vedou k časté pracovní neschopnosti, zvýšenému užívání
antibiotik a v důsledku i k nucené změně životního stylu.

3. Proč jsou častěji infekcí močových cest
postiženy ženy než muži?
Infekce močových cest vznikají ve většině případů vzestupnou (ascendentní) cestou a ženy jsou k nim z anatomických a hormonálních důvodům náchylnější. Muži
mají výhodu v tom, že mají močovou trubici delší než
ženy, a proto bakterie většinou nestihnou doputovat až
do močového měchýře.

4. Co je příčinou?
Až 90 % infekcí močových cest je charakterizováno a vyvoláno přítomností mikroorganismů, nejčastěji gramnegativních bakterií, z nichž až v 80 % případů jsou to
bakterie Escherichia coli. E. coli je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je pro
správný průběh trávicích procesů ve střevě nezbytná.
Pokud se ale ve střevě přemnoží a dostane se do našeho
močového ústrojí, pak způsobuje problémy.

5. Co tedy s tím?
Řešením je zdravotnický prostředek na přírodní bázi
UTIPRO® PLUS, novinka na českém trhu, s unikátním
dvojím mechanizmem účinku, která působí jak ve střevě, tak v močovém měchýři.

6. Jak působí ve střevě?
Ve střevě působí xyloglukan a želatina, které po požití prochází kyselým prostředím žaludku v nezměněné podobě a vytváří na střevní sliznici biofilm. Působí
mechanicky a brání přilnutí, rozmnožení a následnému
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přesunu (migraci) bakterií E. coli do močového traktu.
Xyloglukan má podobné složení jako přirozený střevní hlen, a proto se i stejně tak chová. Nezabraňuje ani
průchodu živin, vody nebo léků střevem, ani jejich vstřebávání. Zároveň obnovuje přirozenou funkci střevního
epitelu (povrchu).

7. Jak působí v močovém měchýři?
Druhý účinek přípravku je v močovém měchýři a je založen na vlastnostech květů ibišku a propolisu. Obě přírodní látky jsou bohaté na organické kyseliny (obsahují
proanthokyanidiny typu B), které působí zejména tak,
že přeměňují moč na prostředí nevhodné k množení
uropatogenních kmenů E. coli. Snížení hodnoty pH
moči vede k nárůstu množství oxidu dusnatého (NO)
v močovém měchýři, a tím vytváří prostředí nevhodné
pro rozmnožování bakterií.

8. Jaké další výhody nabízí?
UTIPRO® PLUS je zdravotnický prostředek, nikoliv potravinový doplněk a jeho účinek byl potvrzen klinickými
studiemi. Bylo zjištěno, že akutní příznaky (bolest nebo
pálení při močení, časté nucení na močení, bolesti v podbřišku nebo změna vzhledu moči) se u pacientů užívajících přípravek UTIPRO® PLUS zlepšily již po dvou dnech.

9. Jak přípravek UTIPRO® PLUS užívat?
U nekomplikovaného akutního zánětu močových cest
je doporučeno užívat 2 kapsle denně po dobu 5 dnů.
V případě opakujících se obtíží se jako prevence doporučuje užívat 1 kapsli denně po dobu 15 dní. Užívání
je možné opakovat.

10. Nahrazuje přípravek léčbu antibiotiky?
UTIPRO® PLUS nenahrazuje léčbu antibiotiky, je určen
pouze k užívání při nekomplikovaném zánětu močových
cest. Je možné ho užívat současně s antibiotiky. Jakmile
se objeví horečka, výrazný zápach moči nebo přítomnost krve v moči, kontaktujte svého lékaře.

11. Kde mohu přípravek koupit?
Objednejte si ho v kterékoliv lékárně jako pomoc při
prvních nepříjemných příznacích infekce močových
cest.

Novinka, kterou stojí za to
vyzkoušet!
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``

``

Účinný na akutní i opakující se
záněty močových cest
Působí jak ve střevě, tak v močovém
měchýři

``

Může být užíván s antibiotiky

``

Bez věkového omezení

Použití
`` Akutní fáze – 2 kapsle denně po dobu 5 dní
od prvních příznaků bolesti, nucení a pálení
při močení
`` Prevence

– 1 kapsle denně po dobu 15 dní
s možností opakovaného užití

Objednejte si ho v kterékoliv lékárně!
Najdete nás na Facebooku
Distributor: Elva Pharma s.r.o., Dr. Janského 599, Černošice,
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