
INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC)

D-MANÓZA 2000 mg

epidemiologie IMC
IMC je druhým nejčastějším infekčním onemocněním (po infekci dýchacích cest) v populaci. V dospělosti je IMC 
pro anatomické odlišnosti častější u žen než u mužů. Riziko vzniku IMC narůstá u diabetiků, u mužů se zvětšenou 
prostatou a u mladších žen v přímé návaznosti na pohlavní styk. Pravděpodobnost vzniku IMC se zvyšuje 
i  v  průběhu těhotenství. POZOR – v  těhotenství je nutné sledovat i  bezpříznakovou přítomnost bakterií 
v moči (tzv. asymptomatická bakteriurie), která může vyvolat až zánět ledvin (stav velmi nebezpečný pro 
matku i dítě)! 

původci IMC
Původcem IMC je u více než 90% případů Escherichia coli (E. coli). Je to střevní bakterie, která má výjimečnou 
schopnost přichytit se na povrchu stěny močového měchýře, proniknout dovnitř buněk epitelu močového 
měchýře a vyvolat zánět. Uvnitř buňky je E. coli schopná přečkat antibiotickou léčbu a po jejím ukončení znovu 
„udeřit“ (opakované infekce).

příznaky IMC
zánět močového měchýře (cystitis)
•  bolesti nebo pocit tlaku v podbřišku
• pálení a řezání při močení
•  časté močení malých porcí ve dne i v noci
•  bolestivé a někdy neodkladné močení
•  moč může být zakalená, zapáchat a obsahovat krev

S těmito příznaky je správné navštívit lékaře (neléčená infekce může vyvolat zánět ledvin).

zánět ledvin (pyelonefritis)
•  nevolnost, zimnice, třesavka, vysoká horečka
• někdy zvracení, průjem
• tupá bolest v oblasti beder

Pokud máte tyto příznaky, je nutné okamžitě vyhledat lékaře!

zásady péče o močové cesty
•  nesedat na studenou zem a vyhýbat se extrémním teplotám
•  když krátkou sukni, tak teplé kalhotky
•  pozor na návštěvy veřejného bazénu
•  dostatečný příjem tekutin (denně minimálně 2-2,5 litru tekutin, v horku ještě více)
•  časté mytí rukou, především po použití WC či kontaminaci hlínou 
•  (hlavně u žen) otírání konečníku po stolici směrem ven
•  hygiena při/po sexuálním styku

velikost balení:
Blokurima 10.....................10 sáčků
Blokurima 30.....................30 sáčků

složení jednoho sáčku:
D-mannosa 2g, inulin 2g

doplněk stravy



dávkování: 
Obsah jednoho sáčku rozpusťte ve sklenici vody. Vypijte doporučené
množství dle následujících schémat.  

a) při akutních potížích

hodiny 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1/2 sáčku 1/2 sáčku 1/2 sáčku 1/2 sáčku 1/2 sáčku 1/2 sáčku   jeden sáček

První den užijte 4 sáčky, z toho 3 sáčky během dne pravidelně po 2-3 hodinách, vždy 1/2 sáčku v jedné dávce 
a 1 sáček před spaním. 

hodiny 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1/2 sáčku 1/2 sáčku 1/2 sáčku 1/2 sáčku   jeden sáček

Druhý den užijte 3 sáčky během dne pravidelně po 4 hodinách vždy 1/2 sáčku v jedné dávce a 1 sáček na noc. 

hodiny 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1/2 sáčku     1/2 sáčku

Třetí až pátý den užijte 1 sáček, vždy 1/2 sáčku ráno a 1/2 sáčku večer. Pokud je potřeba, můžete od šestého 
dne přejít na dávkovací schéma „při dlouhodobém užívání“.

b) dávkovací schéma při dlouhodobém užívání

hodiny 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

jeden sáček

Užívejte 1 sáček denně před spaním. 

c) dávkovací schéma SEX 

hodiny 0 1 2

jeden sáček pohlavní styk jeden sáček

Užijte jeden sáček 1 hodinu před pohlavním stykem a další jeden sáček 1 hodinu po pohlavním styku. 

upozornění:
Nepřekračujte doporučené dávkování. Není určeno pro děti do 3 let. Neužívejte v případě přecitlivělosti na 
některou složku. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. Přípravek je vhodný i pro těhotné, diabetiky 
a celiatiky. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním zářením, skladujte při teplotě 15-25 oC. Ukládejte mimo 
dosah a dohled dětí.
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