ن
أتعا� من التهاب المثانة؟
ي
الفع الة – العالج المعزز
الوقاية ّ

 ...واستمتع
بحياتك

تخلص من االضط رار
إىل التبول المتكرر ...

%96
نسبة رضاء
ين
المستخدم�

1

الدعم النشط :
نصائح للوقاية والعالج المعزز اللتهابات المثانة.

1

ف ي� استطالع رأي MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH ،لعام  – 2018وهو تقرير صادر شل�كة  YouGovوفقًا لتقرير
ين
المستخدم� بشأن المنتج.
FEMANNOSE® N

المحتوى
أيض ا عىل
ستجد ف ي� هذا الكتيب معلومات مهمة حول موضوع التهاب المثانة .كما ستتعرف ً
فع ال وعالجها عىل نحو معزز – باستخدام
كيفية الوقاية من التهابات المثانة بشكل ّ
 FEMANNOSE® Nالمنتج.
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االستخدام الواعي للمضادات الحيوية
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 FEMANNOSE® Nي ز
مم�ات
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التهاب المثانة
ث أ
ف
حوال  90%من الحاالت يكون المسوؤل عن
يعد التهاب المثانة من أك� الم راض الجرثومية شيو ًع ا .ي� ي
: E. coli.حدوث التهاب المثانة هو الجرثومة المعوية العصيات القولونية ،ت
اختصارا بـ
وال� تُعرف
ً
ي
.و� كث� من أ
ف
الحيان تكون النساء ث
أك� إصابة بهذا المرض من الرجال
ي ي
.والسبب ف ي� ذلك هو قرص مجرى البول عند النساء عن الرجال
أك� مما
لذلك يكون عىل الجراثيم أن تقطع مسافة أقل مما يتيح لها الدخول إىل المثانة برسعة ب
يحدث عند الرجال.

ماذا يحدث عندما تصل العصيات القولونية إىل المثانة؟
مانوز مما تشتمل عليهD-يتكون سطح الغشاء المخاطي للمثانة من هياكل سكر طبيعية ،و
أساس .حيث تفضل جراثيم العصيات القولونية
أن تلتصق هناك ) (E. coliهذه الهياكل كعنرص
ي
الصغ�ة ،المعروفة باسم الخمل .ونتيجة االستجابة المناعية للجسم لمقاومة هذه
بشع�اتها
ي
ي
الجراثيم يحدث االلتهاب.

ت
ذا�D-
مانوز ي
خمل
العصيات القولونية

العصيات القولونية
التهاب
جدار المثانة

أ
العراضالنموذجية
ألم وحرقان عند التبول
ت
الرغبة المتكررة ف ي� التبول ،ح� مع فقدان البول
آالم ف ي� البطن
بول عكر كريه الرائحة
ف ي� حالة حدوث ألم ف ي� منطقة الكىل و/أو حمى أو ظهر دم ف ي� البول ،فيجب استشارة الطبيب.

3

عوامل الخطر
عىل الرغم من أن التهاب المثانة هو التهاب جرثومي ،إال أن هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من
خطر التهاب المثانة.
ت
ال� يمكن أن تضعف جهاز المناعة
العوامل ي
الجهاد وقلة النوم
إ
برودة أ
القدام ف ي� الشتاء
المالبس المبللة (مالبس السباحة(
تنظيف منطقة العانة عىل نحو مبالغ فيه
أ
المراض ،مثل الرسطان وداء السكري وااللتهابات الحادة وأمراض المسالك البولية
ال� يمكن أن تغ� أ
ت
الغشية المخاطية للمثانة
ي
ي
التأث�ات الهرمونية ي
الحمل والرضاعة
انقطاع الطمث (مرحلة ما قبل/بعد انقطاع الطمث(

4

أ
أ
ت
الصابة بالجراثيم
ال� تهيج الغشية المخاطية ويمكن أن تيرس إ
ي
التأث�ات الخرى ي
الجماع المتكرر
موانع الحمل مثل كريمات أو جيل قتل الحيوانات المنوية ،والحجاب العازل أ
النثوي ،وغطاء عنق
الرحم
كب�
انخفاض كمية إمداد السوائل بقدر ي
تظهر عوامل الخطر العديدة أن النساء من جميع أ
العمار يمكن أن ب ن
يص� بهذا المرض ،خاصةً وهن ف ي�
منتصف العمر .نظرا ألنه من يرتبط بأداء أنشطة متنوعة عىل صعيد العمل أ
والرسة والمجتمع ،قد
ً
ن
يعا� من قلة النوم.
يشعر إ
بالجهاد أو ي
لذا فإن حوال  10%من النساء يصابون بالتهاب المثانة مرة واحدة ف� السنة عىل أ
وحوال ثلث
القل.
ي
ي
ي
ن
يعا� من التهاب المثانة المتكرر.
أهؤالء النساء ي
لن من يُصاب بالتهاب المثانة يكون لديه خطر ت ز
م�ايد للإ صابة به مرة أخرى.
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التهابات المثانة المتكررة
ف
الخ�اء إىل أن ذلك عبارة عن انتكاسات.
يش� ب
ي� حالة تك رار حدوث التهابات المثانة ي
أ
ت
أيض ا نوبة متجددة
تأ� من خارج الجس م .بل قد تكون ً
وال يتعلق المر ً
دائم ا بوجود جراثيم جديدة ي
ت
(المف�ض(.
من التهاب المثانة المنتكس
نظرا ألن جراثيم العصيات القولونية يمكنها حماية نفسها من رد الفعل المناعي للجسم أو
ً
أ
الول عن طريق ت
يتحول جدار المثانة إىل مستودع
اخ�اق أنسجة جدار المثانة .ومن ثم
ّ
العالج ي
الجراثيم.
وإذا خرجت هذه الجراثيم من مستودعها ف ي� وقت الحق ،يعود التهاب المثانة للحدوث مرة
أخرى مع ظهور أ
العراض النموذجية.

تكون
ّ
مستودع
جراثيم ف ي� جدار
المثانة

صي

ات

الع

نية
ولو

الق

جدار المثانة
ت ت
ال� تنطلق الح ًق ا  FEMANNOSE® Nيساعد.
عىل الوقاية من الجراثيم ح� ي

6

مانوز D-مبدأ عمل
مانوز بجرعات مثىل قدرها  D-2عبارة عن حبيبات صالحة ش
لل�ب يتوفر بها FEMANNOSE® N
جم لكل كيس.

1

ع� مجرى الدم  FEMANNOSE® Nبعد تناول.
يصل إىل المثانة ب

2

ف
و� المثانة يرتبط
مانوز
ي
بشع�ات جراثيم العصيات القولونية D-ي
وبالتال يحيدها .(E. coli)،
ي
ت
ال� التصقت بالفعل ألنها
كما يمكن ً
أيض ا تغليف جراثيم العصيات القولونية ي
تتحرك ف ي� المسالك البولية بما يسمى بحركة االلتصاق والدوران مثل المركبة
نز
المج�رة .إذا استمرت الخمل ف ي� االنطالق من جدار المثانة أثناء ذلك ،فيمكن أن
الصغ�ة ف ي� هذه اللحظة .وبهذه الطريقة ،يتم إطالق D-يلتصق
ات
بالشع�
مانوز
ي
ي
ج راثيم العصيات القولونية ت
ال� التصقت بجدار المثانة بشكل تدريجي.
ي

3

الم غل ّف ة أن تلتصق بجدار المثانة ،وتُطرد مع البول.
فال يعد بإمكان الجراثيم ُ

4

-Dمانوز الذي
تم تناوله
البول

العصيات القولونية

العصيات القولونية

ت
ذا�
-Dمانوز ي
جدارالمثانة

التدفق

دوران
صيا

الع

تا

لقول

ونية

التصاق
توقف
 100-0.1تانة

العصيات القولونية

جدار
المثانة
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العالج المعزز
التال  FEMANNOSE® Nيُ ستخدم المنتج:
كعالج معزز اللتهاب المثانة عىل النحو ي
كيس 3 × 1

يوم 3–1

كيس 2 × 1

يوم 5–4

كيس 1 × 1

يوم ًيا

:هام
يُستخدم لمدة ال تقل
عن  5أيام عىل أ
القل

نصائح أخرى
للطوارئ:

ت
ش
يوميا لطرد
حوال  2ل� من السوائل ً
�ب كميات كافية  -ي
الجراثيم من المثانة ومجرى البول
وضع قربة ماء ساخن أو وسادة تدفئة عىل منطقة أسفل البطن
 وهذا يدعم دفاعات المناعة الذاتية ،ويعزز الدورة الدمويةويخفف أ
اللم
أ
ت
الراحة والنوم  -لن االس�خاء يقوي جهاز المناعة

إذا لم يحدث تحسن ف ي� غضون  3أيام ،يجب التوجه الستشارة الطبيب.
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الوقاية
قبل  FEMANNOSE® Nإذا كنت ترغب ف ي� الوقاية من (تكرار) التهابات المثانة ،يمكنك تناول
ت
ال� تساعد عىل حدوث التهاب المثانة.
التعرض للمواقف النموذجية ي
يوم ًي ا
كيس 1 × 1
يوما
يمكن أخذ الدواء لمدة ً 30

:نصيحة
دائما يؤخذ ف ي� المساء
ً

نصائح أخرى
للوقاية:

ف
كا� من
كما يرسي ف ي� هذه الحالة ً
أيض ا :الحرص عىل تناول قدر ي
السوائل
عند الرغبة ف ي� التبول يجب التوجه لدورة المياه عىل الفور
فورا بعد كل الجماع
التبول ً
تقوية جهاز المناعة ،عىل سبيل المثال من خالل تناول أ
الكل
الصحي وممارسة الرياضة وتخفيف إالجهاد
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االستخدام الواعي
للمضادات الحيوية
غالب ا ما توصف عىل نحو مترسع ،مما قد يؤدي إىل أن
بسبب فعالية المضادات الحيوية فإنها ً
أ
غ� حساسة (مقاومة) للمضادات الحيوية.
تصبح مسببات المراض الجرثومية ي

معلومة
مفيدة:

ليس مضا ًدا حيويً ا .لذلك ال تطور الجراثيم FEMANNOSE® N
مانوز D-مقاومة لـ.

ت
ال� يوفرها المضاد الحيوي D-أظهرت دراسة رسيرية أن
مانوز يحقق نفس فعالية الوقاية ي
2.
غ� أنه يمتاز بكونه جيد التحمل للغاية
تن�وفيورانتوين ،ي
ف
ف
ضا� لـ
 FEMANNOSE® Nي� الحاالت حادة ،إذا كنت بحاجة إىل تناول مضاد حيوي ،أفإن االستخدام إال ي
.يمكن أن يساعدك ف� التخلص من التهاب المثانة برسعة ف
و� تخفيف العراض
ي
ي
ن
تأث�ات المضاد الحيوي  FEMANNOSE® Nألن.
يع� أنه يدعم ي
يعمل بشكل داعم مما ي

 Kranjčec B et al., D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract
infections in women: a randomized clinical trial; World J Urol (2014) 32: 79–84.
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2

يز
مم�ات
FEMANNOSE® N
مناسب للوقاية والعالج المعزز اللتهابات المثانة
قدرة تحمل عالية للغاية
مانوز ليس له تفاعالت معروفة مع مواد أخرىD-
أيضا أثناء تف�ات الحمل والرضاعة بعد مشاورة الطبيب
يمكن استخدامه ً
ت
ين
الجلوت� والالكتوز والمواد الحافظة
خال من
ي
نبا� ،ي

 ...وانعم بحياة
مفعمة بالفعالية

تخلص من
االلتهاب ...

يمتاز بأنه جيد التحمل للغاية وسهل االستخدام : FEMANNOSE® Nعن قناعة وحسم.

3

ض
من
المر� قيموا ي
تأث� المنتج ف ي� العالج المعزز بأنه جيد إىل ممتاز % 85
أ
ض
"عىل أنه "ممتاز" أو "جيد  FEMANNOSE® Nلدى  % 88من المر� ،قام الطباء بتقييم تحمل

3

ض
ين
القابل� للتقييم ،97 :تف�ة  FEMANNOSE® N،دراسة يغ� تدخلية باستخدام
المر�
الذا� من أ
ت
العراض ،ت
ت
ح� اليوم  7كحد أقىص
المالحظة :ح� التحرر ي
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ن
أتعا� من التهاب المثانة؟
ي
الفع الة – العالج المعزز
الوقاية ّ

ط� ال يتوفر إال ف ي� الصيدليات
منتج ب ي
ن
الصيدال� المركزي 14 12828537
كيس :الرقم
ي
ن
الصيدال� المركزي 30 12894959
كيس :الرقم
ي

مانوز ومبدأ عمل فريد من نوعهD-

مانوز يمنع جراثيم العصيات القولونية ف ي� المثانةD-
خال من المضادات الحيوية وجيد التحمل للغاية
ي
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 FEMANNOSE® Nيمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن المنتج
 femannose.deمن الموقع إ ت ن
و�
اللك� ي
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