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GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksaanwijzing
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
medisch hulpmiddel Roter Cystiberry® gaat gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze
nogmaals te raadplegen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat is een blaasontsteking?
Blaasontsteking is een gezondheidsprobleem wat wereldwijd
miljoenen mensen per jaar treft. Vrouwen worden 50 keer
vaker getroffen dan mannen. Bijna de helft van alle vrouwen
ervaart ten minste één blaasontsteking in hun leven en ongeveer
20% van de vrouwen heeft herhaaldelijke blaasontstekingen.
Risicofactoren geassocieerd met blaasontstekingen zijn:
geslachtsgemeenschap, diabetes, catheterisatie, zwangerschap,
gebruik van antibiotica, de menopauze en een eerder voorkomen
van blaasontsteking.
Symptomen die gepaard gaan met een blaasontsteking zijn:
pijn tijdens het urineren, een verhoogde frequentie van urineren,
troebele urine en bloed in de urine. In het geval van bloed in de
urine neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts.
Wat is de oorzaak van blaasontsteking?
De Escherichia coli bacteriën veroorzaken bijna 80% van alle
infecties van de urinewegen waaronder blaasontsteking. Roter
Cystiberry® behandelt en voorkomt een blaasontsteking die het
gevolg is van een ontsteking door deze bacteriën.
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Hoe werkt het medisch hulpmiddel Roter Cystiberry®?
Roter Cystiberry® behandelt en voorkomt blaasontsteking
door de hechting van de bacterie aan de blaaswand te
verhinderen. Bacteriën moeten zich nestelen voordat ze kunnen
vermenigvuldigen. Cranberry-Active™ is het actieve bestanddeel
van Roter Cystiberry® die bacteriële aanhechting verhindert
aan de blaaswand. Door het verhinderen van de aanhechting
wordt een blaasontsteking voorkomen. Bij de behandeling
van een blaasontsteking zorgt Cranberry-Active™ ervoor dat
de bacteriën zich na vermenigvuldiging niet opnieuw kunnen
hechten aan de blaaswand.
Roter Cystiberry® is een medisch hulpmiddel bestemd voor
de behandeling en preventie van een blaasontsteking. Roter
Cystiberry® bevat een gepatenteerd, hoog geconcentreerd
compleet cranberry-extract genaamd Cranberry-Active™.
Gebruiksaanwijzing
Voor de behandeling van blaasontsteking: neem 2 capsules
per dag gedurende een periode van 15 dagen.
Voor het voorkomen van blaasontsteking: neem 1 capsule per
dag gedurende een periode van 30 dagen.
Waarschuwingen
Gebruik Roter Cystiberry® niet als u overgevoelig of allergisch
bent voor vaccinium soorten (cranberries en blauwe bessen).
Gebruik Roter Cystiberry® niet meer na de vervaldatum vermeld
op de blister en op de verpakking.
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Als de symptomen van een blaasontsteking niet verbeteren
binnen 5 dagen van de behandeling, neem dan contact op met
uw huisarts.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend bij gebruik volgens de
gebruiksaanwijzing.

Als de symptomen die gepaard gaan met een blaasontsteking
toenemen (bijv. koorts) neem dan contact op met uw huisarts.

Inhoud verpakking
Blisterverpakking met 30 Cranberry-Active™ capsules
Doosje
Gebruiksaanwijzing

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Uitsluitend voor oraal gebruik.
Voorzorgsmaatregelen
Roter Cystiberry® kan, voor zover bekend, gebruikt worden
tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding
indien het wordt gebruikt volgens de aanwijzingen en aanbevolen
dosis. Het is echter aan te raden om uw huisarts te raadplegen
voorafgaand aan het gebruik van Roter Cystiberry® tijdens
zwangerschap en borstvoeding.
Bij gebruik van warfarine wordt aanbevolen uw arts te raadplegen
voor het gebruik van Roter Cystiberry®.
Voor zover bekend, kan Roter Cystiberry® gebruikt worden voor
kinderen ouder dan 12 jaar.
Voor zover bekend, kan Roter Cystiberry® worden gebruikt in
combinatie met geneesmiddelen. Neem in geval van twijfel
contact op met uw huisarts of apotheker.
Voor zover bekend kan Roter Cystiberry® gebruikt worden door
mensen die lijden aan diabetes.
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Bewaren
Bewaren op een veilige, droge en donkere plaats op
kamertemperatuur (15° – 25°C).
Gebruik Roter Cystiberry® niet meer na de vervaldatum zoals
vermeld op de blister en de verpakking.
Ingrediënten
Cranberry-Active™, Amylum solani, hydroxypropylmethylcellulose
(100%HPMC). Cranberry-Active™ is een gepatenteerd extract
(een concentraat) van cranberries.
Distributeur
Imgroma BV, Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Nederland
Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in
december 2012
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