
Producător : Bioveta, a. s., 
Medical Department, 
Komenského 212, 683 23,  
Ivanovice na Hané, 
Republica Cehă

Pentru mai multe informații cu privire la acest supliment alimentar, 
vă rugăm să contactaţi:

URIVAC®  conține o combinație unică de fracțiuni 
purificate din șase tulpini bacteriene 
care sunt responsabile de majoritatea 
infecțiilor urinare

URIVAC®  pentru adulți și copii de peste 7 ani

URIVAC®  a fost dezvoltat în colaborare cu 
experți de la Facultatea de Medicină, 
Universitatea din Olomouc

URIVAC® produs sub control și supraveghere   
  farmaceutică

URIVAC®   cură de 3 luni
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Înainte de utilizare, 
citiți cu atenție prospectul.
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S.C. Bistri-Vet S.R.L.
Str. Libertății Nr. 13
Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud
Tel. +4 0363 401 304
Fax +4 0263 239 038
www.bistrivet.ro



Produsul URIVAC este fabricat cu cele mai recente biotehnologii și 
tehnologii de purificare și stimulează nespecific, în mod semnificativ, si-
stemul imunitar (monocitomacrofagic). Conține o combinație unică de 
fracțiuni purificate (componenți inofensivi extrem de purificați ai micro-
organismelor inactivate) din șase tulpini bacteriene brevetate originale 
care sunt responsabile de majoritatea infecțiilor urinare.

1 capsulă (250 mg) conține 5 mg de preparat obținut prin liofilizarea 
microorganismelor inactivate.

Ingrediente:
Agenți de încărcare: amidon din cartof, lactoză monohidrată; capsulă 

(gelatină, apă purificată, dioxid de titan/E171); Klebsiella pneumoniae 
lysatum cryodessicatum (CCM 7589) 0,67 mg, Pseudomonas aeru-
ginosa lysatum cryodessicatum (CCM 7590) 0,67 mg, Enterococcus 
faecalis lysatum cryodessicatum (CCM 7591) 0,67 mg, Escherichia coli 
lysatum cryodessicatum (CCM 7593) 0,67 mg, Proteus mirabilis lysatum 
cryodessicatum (CCM7592) 0,67 mg, Propionibacterium acnes lysatum 
cryodessicatum ( CCM 7083) 1,66 mg; agent antiaglomerant: dioxid de 
siliciu coloidal anhidru.

Mod de utilizare:
1 capsulă pe zi, de preferință pe stomacul gol, 10 zile consecutive 

pe lună, timp de 3 luni.
După terminarea acestei perioade, utilizarea produsului URIVAC poa- 

te fi continuată după o pauză de 20 de zile. Produsul poate fi folosit de 
mai multe ori pe an în vederea obținerii unui efect de mai lungă durată.

Atenționări:
Pentru adulți și copii de peste 7 ani. Consultați medicul dacă produsul 

este destinat copiilor cu vârsta mai mică de 7 ani, femeilor însărcinate 
sau care alăptează. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul 
zilnic. Suplimentele alimentare nu pot fi utilizate pentru înlocuirea unui 
regim alimentar variat și echilibrat și a unui mod de viața sănătos. A nu 
se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Produsul nu va fi utilizat 
după data expirării înscrisă pe ambalaj. Utilizarea concomitentă cu pre-
parate imunobiologice nu este recomandată. În toate aceste cazuri este 
necesar să consultați medicul. A nu se utiliza în cazul intoleranței la lac-
toză și a sensibilității la oricare dintre celelalte ingrediente ale produsului.

Păstrare:
La temperaturi sub 25oC, într-un loc uscat și întunecat.

Conținut:
30 capsule

Infecțiile la nivelul rinichilor şi tractului urinar nu sunt 
afecţiuni grave, dar pot fi foarte neplăcute. Se disting 

trei tipuri de infecţii urinare: cisti-
ta acută şi cronică, uretrita şi pie-
lonefrita. Cei mai frecvenţi agenţi 
patogeni implicaţi în producerea 
infecțiilor la nivelul tractului uro-
genital sunt bacteriile gram-ne-
gative, stafilococii și enterococii. 
Apariția acestor infecții urinare 

este influenţată de numeroşi facto-
ri (anatomici și fiziologici diferențiat 

pe genuri, astfel că la femei a fost 
înregistrată o incidenţă mai mare, 

în timpul sarcinii, în cazul obstrucției 
căilor urinare sau fluxului anormal de 
urină, tulburărilor de metabolism etc.). 
Femeile dezvoltă cel puțin o dată în via- 

ță o formă de infecţie urinară. 

Fie afecţiunea dispare de la sine, fie se recurge la 
tratamentul cu antibiotice. Cu toate acestea, în cazul 
în care inflamația reapare, se poate lua în considera-
re o imunitate slăbită. În 80% din cazuri Escherichia 
coli este cauza infecțiilor tractului urinar. 

În ciuda respectării cu stricteţe a măsurilor de igie-
nă, are loc proliferarea bacteriilor de tipul E. coli, cu 
provenienţă din zona anală afectând atât uretra cât şi 
vezica urinară.

De ce URIVAC®?
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