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Urosept x 60 tabl drażowanych
Cena: 17,95 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

60 tabl drażowanych

Postać

Tabletki

Producent

HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
Wstęp
Lek Urospet w postaci tabletek drażowanych przeznaczony jest do pomocniczego stosowania podczas infekcji dróg moczowych i
kamicy dróg moczowych. Jest to produkt leczniczy na bazie składników roślinnych, który wykazuje łagodne działanie moczopędne,
przez co stymuluje przepływ moczu, umożliwiając pozbywanie się z dróg moczowych drobnoustrojów chorobotwórczych i
nagromadzonych złogów.
Wskazaniem do stosowania leku ziołowego Urosept są choroby z zastojem i zaleganiem moczu oraz infekcje i stany zapalne dróg
moczowych. Preparat leczniczy stosować można również wspomagająco przy kamicy pęcherza moczowego i nerek. Moczopędne
właściwości substancji wchodzących w skład leku sprawiają, że układ moczowy łatwiej i szybciej oczyszcza się oraz opróżnia. Funkcją
Urospetu jest m.in. wspomaganie pozbywania się drobnoustrojów chorobotwórczych z dróg moczowych. Lek działa również
przeciwzapalnie i rozkurczająco, dzięki czemu łagodzi dolegliwości układu moczowego, w tym pieczenie, uczucie parcia na pęcherz czy
ból podbrzusza. Jako preparat ziołowy, wymaga jednak regularnego stosowania i odpowiednio długiej terapii, by jej efekty stały się
zauważalne.
W opakowaniu leku znajduje się 60 tabletek drażowanych łatwych do połknięcia. W skład każdej tabletki wchodzi wyciąg gęsty z liści
brzozy, proszek z korzenia pietruszki i naowocni fasoli oraz suchy wyciąg z liści borówki brusznicy, suchy wyciąg z rumianku, cytrynian
potasu i sodu oraz składniki pomocnicze. Zaliczyć można do nich: kwas cytrynowy jednowodny, sacharozę, laktozę jednowodną, skrobię
ziemniaczaną, stearynian magnezu, talk, gumę arabską suszoną rozpyłowo, indygotynę E 132 oraz mieszaninę wosku pszczelego
białego i wosku Carnauba (Capol 1295).
Dawkowanie leku Urospet opisane zostało w dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz indywidualnie
zmodyfikuje zalecenia dawkowania. Młodzież powyżej 12. roku życia i osoby dorosłe powinny przyjmować 2 tabletki leku Urospet
doustnie 3 razy na dobę. Lek powinien być popijany szklanką wody. W czasie stosowania leku zaleca się przyjmowanie większej ilości
płynów. Dopuszcza się jego długotrwałe przyjmowanie, w tym stosowanie w terapii skojarzonej, jednak wyłącznie pod kontrolą lekarza.
U niektórych pacjentów stosowanie leku Urospet może wiązać się z wystąpieniem pewnych działań niepożądanych. Dotychczas nie
zostały zanotowane skutki uboczne leku, jednak z powodu jego składu można podejrzewać możliwość ich pojawienia się. W skład
preparatu leczniczego wchodzi wyciąg z korzenia pietruszki, który ma potencjalne właściwości fotouczulające. Istnieje zatem
możliwość, że lek przyczyni się do pojawienia się zmian skórnych u osób o jasnej karnacji, gdy dojdzie do nadmiernej ekspozycji ich ciała
na promienie słoneczne. Pojawienie się natomiast jakichkolwiek działań niepożądanych leku (opisanych w ulotce lub w niej
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nieopisanych) jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub farmaceutą.
Leku Urospet nie powinni stosować pacjenci mający przeciwwskazania do terapii, czyli przede wszystkim osoby, które uczulone są na
rośliny z rodziny astrowatych lub mające uczulenie na którykolwiek ze składników pomocniczych tabletek. Produktu leczniczego nie
powinno się stosować w przypadku obrzęków będących skutkiem niewydolności serca i nerek. Nie jest to także preparat przeznaczony
dla dzieci poniżej 12. roku życia, w związku z brakiem danych o bezpieczeństwie jego stosowania w tej grupie wiekowej. Nie istnieją
również dane potwierdzające, że stosowanie Urospetu jest bezpieczne dla kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią, dlatego kobiety
spodziewające się dziecka i w trakcie laktacji nie powinny stosować tego leku. Ze względu na zawartość laktozy i sacharozy zaleca się
konsultację z lekarzem, jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów. Nie stwierdzono natomiast dotychczas interakcji leku z innymi
medykamentami, choć pacjent powinien poinformować lekarza o zażywanych przez siebie środkach, zanim rozpocznie terapię.
Skład
1 tabletka drażowana leku Urosept zawiera: 86,2 mg wyciągu gęstego złożonego z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli, 8 mg
wyciągu suchego z ziela rumianku, 26 mg wyciągu suchego z liści borówki brusznicy, 78 mg naowocni fasoli sproszkowanej, 19 mg
cytrynianu potasu, 16 mg cytrynianu sodu.
Wskazania i działanie
Lek Urospert producenta Herbapol jest preparatem ziołowym, zalecanym do stosowania pomocniczo:
w stanach zapalnych dróg moczowych
w kamicy dróg moczowych (pęcherza moczowego, nerek)
w chorobach przebiegających z zastojem i zaleganiem moczu.
Związki czynne zawarte w preparacie wykazują właściwości moczopędne, przeciwzapalne i rozkurczające. Łagodzą przykre, uciążliwe
objawy infekcji.
Urosept to lek będący preparatem ziołowym. Jego skuteczność jest uzależniona od regularności stosowania i odpowiednio długiej
terapii. Zioła zawarte w leku Urosept wspomagają leczenie farmakologiczne dolegliwości i chorób układu moczowego. Łagodzą
uporczywe i nieprzyjemne objawy zapalenia dolnych dróg moczowych, takie jak pieczenie, ból przy oddawaniu moczu, a także
nieustające uczucie parcia na pęcherz. Jako że dolegliwości tego typu bardzo często dotykają kobiet, to właśnie one stanowią grupę
osób, najczęściej sięgającą po Urosept.
Należy pamiętać, że w terapiach mających na celu leczenie chorób układu moczowego lub łagodzenie objawów im towarzyszących,
wskazane jest spożywanie większej ilości płynów, w tym przede wszystkim wody i naparów ziołowych o działaniu moczopędnym. Duża
ilość dostarczanych płynów stymuluje przepływ moczu, utrudnia tworzenie i zaleganie złogów w układzie moczowym oraz usuwa z
niego bakterie. Dzięki temu szybciej dojdzie do oczyszczenia organizmu z chorobotwórczych drobnoustrojów i tym samym do
złagodzenia lub eliminacji przykrych dolegliwości.
Dawkowanie
2-3 razy dziennie po 2 tabl. preparatu. Popijać szklanką wody. Pod kontrolą lekarza lek może być stosowany długi czas, również z innymi
lekami.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Działania niepożądane
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku występowania obrzęków, spowodowanych niewydolnością serca i nerek.
Nie ma danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Urosept u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u kobiet w ciąży i karmiących
piersią, dlatego też nie zaleca się stosowania leku u tych grup osób.
Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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