
Infeções do trato urinário inferior

Uma solução inovadora
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Sindrome 
miccional

Micção 
difícil ou 
dolorosa

Micção 
urgente

Micção 
frequente

Dor na
bexiga

Urinar com
odor

Desejo 
constante 
de urinar 

Ausência 
de febre e 
dor lombar

Sinais e Sintomas de ITU's não complicadas5, 6

Fatores de risco 1, 7

Mulher Relações 
Sexuais

Catéter Diafragma Genética Idade avançada

CNP 6502039 CNP 6502112

Posologia e recomendações de utilização
Em caso de cistite aguda    

A partir do desenvolvimento dos primeiros 
sintomas de desconforto urinário.    

2 cápsulas por dia (1 cápsula a cada 
12 horas) durante cinco dias.

Em caso de infeções recorrentes    
Para prevenir a recorrência.    
1 cápsula por dia durante pelo menos 15 

dias consecutivos.    
O tratamento pode ser repetido em

ciclos de 3 meses.

Sangool Produtos para a Saúde e Higiene, Lda
Rua Casal dos Mortais, nº 8, R/C Esq.  2625-692 Vialonga
Tel.: +351 219527660  Fax: +351 219526447
email: geral@sangool.pt       www.sangool.pt
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30
cápsulas

15
cápsulas

50%

20-30%

3,5 vezes

das mulheres 
são afetadas pelo 
menos uma vez na 
vida por uma 
infecção urinária.

O uropatógeno mais 
comum em mulheres 
de
é Escherichia coli.
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O início da atividade 
sexual aumenta o 
risco de sofrer uma 
ITU em

O risco de ITU é 3-5 
vezes maior com o 
uso de um 
diafragma.

das 
mulheres que 
sofreram infecção 
urinária uma vez, 
sofrem recorrências 
mais tarde.

18-65 anos
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Un plus para el control de los síntomas y progresión 
de las infecciones agudas del tracto urinario2

Utipro  Plus AF  inovação para o controlo e prevenção das infeções urinárias

BEXIGA

O hibisco e o propólis 
acidificam a urina, 
eliminando a E. coli,
favorecendo o controlo dos 
sintomas locais:
• Ardor e dificuldade de urinar.
• Aumento da frequência das 

micções.
• Sensibilidade ou dor na bexiga.
• Urgência para urinar.

INTESTINO

O xiloglucano-
-gelose cria uma 
película que reveste 
a superfície da 
mucosa intestinal, 
impedindo a adesão e
crescimento das 
bactérias assim como 
evitando a sua 
ascensão para a bexiga.

Xiloglucano-Gelose 
(100 mg-50 mg)

Própolis
(100 mg)

Hibisco  
(100 mg)

Componentes de origem natural

Mecanismo de ação inovador

Utipro  Plus AF
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Uma vantagem para a prevenção de recorrências 
causadas por E. coli e outros uropatogénicos

Utipro Plus AF melhora a qualidade de vida das mulheres 
com ITUs, reduzindo as recorrências e a utilização de 
antibióticos  .

Após 6 meses, o grupo tratado com Utipro Plus AF mostrou 
resultados notáveis, uma vez que 84% dos pacientes 
relataram uma melhoria clínica significativa da sua 
qualidade de vida  .
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Controlo dos primeiros sintomas e 
progressão das infeções agudas

Prevenção das recorrências causadas por
E. coli e outras bactérias uropatogénicas10
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Utipro Plus AF é um produto livre de componentes de origem animal

*Urocultura, também chamada de cultura de urina, serve, não só para confirmar o diagnóstico de 
infeção urinária, como para detetar qual a bactéria envolvida. No dia 6, apenas um paciente tratado 
com Utipro Plus AF registava urocultura positiva.

Utipro Plus AF é seguro, bem tolerado e reduz os 
parâmetros bacteriológicos e sintomáticos em 

adultos, com ITUs não complicadas.8


