
URO EXPRESS VREČKE

Preprečuje ponavljajoče se okužbe sečil/mehurja, ki jih 
povzroča bakterija E. coli. Pomaga pri zdravljenju okužb sečil.

Priporočilo:  
Pred uporabo izdelka femidoc® URO EXPRESS natančno preberite navodila, tudi če ste  v 
preteklosti že uporabljali izdelek. Morda so se od vaše zadnje uporabe informacije zaradi 
izsledkov najnovejših raziskav spremenile. Ta medicinski pripomoček se izdaja brez recepta.

Uporaba:  
femidoc® URO EXPRESS  se uporablja kot pomoč pri zdravljenju okužb sečil/mehurja, ki jih 
povzroča bakterija E. coli, pa tudi kot zaščita pred ponovnim vnetjem sečil (vnetjem mehurja). 
Simptomi vnetja mehurja so:
— bolečina in pekoč občutek med uriniranjem, 
— pogost občutek siljenja na vodo (pritisk),
— pogosto uriniranje,
— bolečine v trebuhu.
Če imate navedene simptome, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Odmerjanje in uporaba za odrasle:
Za preprečevanje — eno vrečko na dan.
Za pomoč pri zdravljenju —  dvakrat na dan po eno vrečko. Vsebino vrečke stresite v 
kozarec vode (200 ml), premešajte in takoj popijte. Samo za oralno uporabo. Priporočenega 
dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.

Trajanje terapije:  
femidoc® URO EXPRESS lahko jemljete največ 30 dni. Nato prekinite jemanje. Po 4 dneh 
lahko nadaljujete s terapijo. 

Kako deluje
Aktivna sestavina je D-manoza. Ta je naravno prisotna v človeškem metabolizmu. D-manoza 
se veže na bakterije E. coli in preprečuje njihovo pritrditev na stene urinarnega trakta. Nato se 
bakterije enostavno, z vodo (uriniranjem), izperejo iz telesa.

Neželeni učinki: femidoc® URO EXPRESS se dobro prenaša in ima zelo redke neželene 
učinke. Eden možnih neželenih učinkov je driska, vendar je zelo redka.

Uporaba v nosečnosti in med dojenjem:
O jemanju femidoc® URO EXPRESS v nosečnosti oziroma med dojenjem ni podatkov. Če ste 
noseči ali dojite, se o uporabi posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.  
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Opozorilo:
—  Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin.
—  Ob prekoračitvi odmerka se lahko pojavijo npr. napihnjenost, bolečine in driska.
—  Shranjujte nedosegljivo otrokom.
—  Ob neželenih učinkih prekinite jemanje izdelka femidoc® URO EXPRESS.  

Posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če:
—   opazite sledi krvi v urinu,
— imate neprekinjene simptome, ki se po 7 dneh še poslabšajo,
—  že imate neko bolezen ali jemljete druga zdravila,
—  imate simptome okužbe mehurja ali okužbo zgornjih sečil, kot npr. temperatura 38 °C, 

neobvladljive mrzlice, slabost (siljenje na bruhanje), bruhanje oziroma driska; lahko se 
zgodi, da imate vnetje zgornjih sečil, kar zahteva posebno zdravljenje,

—  ste imeli v preteklosti ledvične kamne,
—  jemljete zdravila za redčenje krvi.

Sestavine: D-manoza, dekstroza, sorbitol, inulin, trikalcijevfostat, okus gozdnih sadežev, 
magnezijev stearat, stevia

Vsebina vrečke: 2 g D-manoze

Shranjevanje:
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Shranjujte pri sobni temperaturi (15-25 oC) na suhem in temnem mestu v originalni 
embalaži. Hraniti nedosegljivo otrokom.

Uporabnost:
femidoc® URO EXPRESS se ne sme uporabljati po izteku roka uporabe, navedenega na 
ovojnini. 

Medicinski pripomoček:
femidoc® URO EXPRESS je medicinski pripomoček razreda Ila skladno z evropsko direktivo 
93/42 o medicinskih pripomočkih.

Zadnja revizija navodila: november 2016

Distributer:  
InnoPharma d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, info@innopharma.biz
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Za guterrat, Gesundheitsprodukte,Eduard-Bodem-Gasse 6,  
6020 Innsbruck, Avstrija
PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL 0481
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