
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Urolact x 10 saszetek po 2 g
 

Cena: 26,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Urolact w postaci saszetek z pałeczkami bakterii kwasu
mlekowego jest produktem przeznaczonym do stosowania doustnego. Na co jest Urolact? Wskazaniem do stosowania dietetycznego
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego jest leczenie lub profilaktyka infekcji układu moczowo-płciowego. Produkt
może być pomocny przy stanach zapalnych pochwy – zarówno pochodzenia bakteryjnego, jak i grzybiczego. Można go wykorzystać
również w przypadku zakażeń układu moczowo-płciowego, przed i po zabiegach w obrębie cewki moczowej, pochwy lub sromu, a także
przy powikłaniach po infekcji układu moczowo-płciowego u mężczyzn. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego może być wykorzystany również w stanach zwiększonej podatności na infekcje – w tym w przypadku stosowania
antykoncepcji hormonalnej, antybiotykoterapii czy w okresie okołomenopauzalnym.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek, każda po 2 g środka Urolact. W skład każdej saszetki wchodzą składniki aktywne, czyli
Lactobacillus plantarum PM1 (~1*10⁹) CFU oraz Lactobacillus rhamnosus PL1 (~1*10⁹) CFU, a także 200 mg inuliny z korzenia cykorii.
Formułę dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego uzupełniają składniki pomocnicze, do których
zalicza się maltodekstryna, dwutlenek krzemu, E551 oraz witamina C (20 mg), a także E300, aromat cytrynowy oraz trehaloza i mannitol.
Produkt należy stosować zgodnie z zalecanym przez producenta dawkowaniem.

Rekomendowane dawkowanie Urolact to 1 saszetka na dobę, co oznacza, że opakowanie powinno wystarczyć na kurację 10-dniową.
Zawartość saszetki dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Urolact należy rozpuścić w
niewielkiej ilości letniej wody. Następnie należy odczekać kilka minut, starannie wymieszać i wypić produkt. Zaleca się stosowanie 
środka Urolact w czasie posiłku, dzięki czemu przeżywalność zawartych w nim bakterii będzie wyższa. Jeśli pacjent ma do czynienia z
ostrymi stanami zapalnymi, dopuszczalne jest stosowanie 2 saszetek preparatu dziennie (rano i wieczorem) przez pierwszych 7 dni
kuracji. Jeżeli dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Urolact będzie stosowany w celu przywrócenia
równowagi bakteryjnej układu moczowo-płciowego i odbytu, stosowanie produktu nie powinno być krótsze niż 14 dni.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Urolact.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/urolact-x-10-saszetek-po-2-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Poza tym wyrób Urolact nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego Urolact należy trzymać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Ważne, aby produkt
przechowywać w określonych warunkach – najlepiej w temperaturze pokojowej, chroniąc go przed działaniem światła i wilgoci.

Składniki

Składniki aktywne: Lactobacillus plantarum PM1 (~1*10⁹) CFU i Lactobacillus rhamnosus PL1 (~1*10⁹) CFU, inulina (200 mg) z
korzenia cykorii.
Składniki pomocnicze: maltodekstryna, dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca: E551, witamina C (20 mg),
przeciwutleniacz: E300, aromat cytrynowy. Składniki liofilizatu: trehaloza, mannitol.
Preparat nie zawiera białek mleka, laktozy, glutenu.

Masa netto
20 g
Zawartość 10 saszetek po 2 g

Charakterystyka
Pałeczki bakterii kwasu mlekowego zawarte w preparacie korzystnie wpływają na mikroflorę układu moczowo–płciowego i pochwy,
dzięki zdolności do hamowania wzrostu bakterii chorobotwórczych oraz grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida, będących
najczęstszą przyczyną infekcji bakteryjnych i grzybiczych dróg moczowo–płciowych.
UroLact® to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczony do jednoczesnego postępowania w profilaktyce i
wspomaganiu procesu leczenia:

aktywnych zakażeń układu moczowo–płciowego,
stanów zapalnych pochwy, zarówno bakteryjnych jak i grzybiczych (kandydoza pochwy),
powikłanych zakażeń układu moczowo–płciowego u mężczyzn,
zakażeń układu moczowo–płciowego przed i po zabiegach medycznych w obrębie cewki moczowej, pęcherza moczowego oraz
sromu i pochwy,
we wszystkich stanach mogących zwiększyć podatność na infekcje (antybiotykoterapia, antykoncepcja hormonalna, okres
okołomenopauzalny).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować doustnie 1 saszetkę dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody (100 ml), odczekać kilka minut,
starannie wymieszać i wypić. Preparat UroLact® najlepiej spożywać w trakcie posiłku (zapewnia to wyższą przeżywalność bakterii
zawartych w preparacie). W przypadku ostrych stanów zapalnych stosować 2 saszetki dziennie (rano i wieczorem) przez pierwsze 7 dni.
Dla przywrócenia właściwej równowagi mikroflory układu moczowo – płciowego i odbytu produkt powinien być stosowany nie krócej niż
14 dni.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywanie produktu
może mieć nieznaczny wpływ na końcową zawartość Lactobacillus rhamnosus PL1 i Lactobacillus plantarum PM1, jednakże nie wpływa
to na właściwości dietetycznego środka spożywczego.

Producent
Wyprodukowano przez:
Masters Sp. z o.o.
Wysogotowo, Ul.Skórzewska 30
62-081 Przeźmierowo
Wyprodukowano dla:
Miralex Sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 14/6
64-920 Piła

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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