
Siła natury i potęga doświadczenia

DR SOBIERAJ – JAK ZAPOBIEGAĆ INFEKCJOM DRÓG MOCZOWYCH

Jak zapobiegać infekcjom 
dróg moczowych?

1. Wypijaj ok. 2,0-2,5 litra wszystkich płynów na dobę 
(wody przegotowanej, wody mineralnej, słabej herbaty, 
zupy, kompotu, słabej kawy i innych płynów niskosłodzo-
nych). Pamiętaj o cukrzycy.

2. Zakwaszaj organizm dietą zakwaszającą, metioniną, wi-
taminą C, rutyną

3. Ubieraj sie warstwowo (na cebulkę).  
Unikaj  przegrzewania i nadmiernego oziębienia nóg  
i okolicy dróg moczowych (pęcherza, miednicy, cewki 
moczowej). Unikaj siedzenie na mokrym i zimnym podło-
żu. Jeśli zmarzniesz lub zmokniesz szybko zmieniaj bieli-
znę. Pamiętaj o ciepłych skarpetkach wchłaniających pot 
i dobrych termicznie. Jeśli pracujesz na zewnątrz – pa-
miętaj o dobrym, ciepłym obuwiu i ubraniu stosownym 
do temperatury zewnętrznej. Dobieraj obuwie stosownie 
do pory roku. Preferuj obuwie z zakrytym przodem. Do 
łazienki nawet na chwilę tylko w obuwiu stosownym – nie 
gołą stopą po płytkach.

4. Jeśli chorujesz na cukrzycę, przyjmujesz sterydy, 
chorujesz na choroby obniżające odporność – Twój 
organizm jest bardziej podatny  na infekcje dróg mo-
czowych, szczególnie pęcherza i cewki moczowej. Re-
gularnie kontroluj poziom glukozy w organizmie. Stosuj 
leki, diete i regularnie wykonuj badanie ogólne moczu  
i jeśli jest nieprawidłowe koniecznie posiew moczu.

5. Stosuj preparaty ziołowe pochodzenia natural-
nego wspomagane suplementacją witaminy C  
i rutyny, zapobiegające rozwojowi infekcji dróg moczo-
wych i wspomagające ich leczenie oraz prawidlowe funk-
cjonowanie nabłonka pęcherza moczowego, cewki mo-
czowej i układu kielichowo-miedniczkowego.

6. Unikaj kąpieli w gorących termalnych żródłach i na ba-
senach lub zastosuj profilaktyczne leki dezynfekujące 
mocz  i suplementy ziołowe wspomagające funkcjono-
wanie dróg moczowych i leczenie stanów infekcyjnych.

7. Dbaj o higienę intymną, myj ciepłą wodą z mydłem 
zewnętrzne narządy płciowe (zarówno kobiety jak  
i mężczyźni), szczególnie przed i po stosunku. Zapo-
biegnie to dostaniu się drobnoustrojów do cewki mo-
czowej i pęcherza. Po stosunku skorzystaj z toalety 
i opóżnij pęcherz. Jeśli Twój organizm często reaguje 
infekcją dróg moczowych po stosunku – zażyj 2 tabletki 
nitrofurantoiny i 1 kapsułkę Cyston Forte.
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8. Wykonuj analizę moczu regularnie i w przypadku nie-
prawidłowości  białkomocz, leukocyturia, erytrocyturia, 
bakteriomocz) wykonaj posiew moczu i zgłoś się do leka-
rza rodzinnego lub specjalisty urologa lub nefrologa.

9. Jeśli chorujesz na kamicę nerkową, przewlekłą niewy-
dolność nerek, przewlekłe zakażenie dróg moczowych 
regularnie kontroluj analizę moczu, oznaczaj poziom 
krestyniny i eGFR w surowicy krwi oraz posiew moczu.

10. Unikaj zaprć stolca, poprzez odpowiednią podaż błonni-
ka naturalnego lub wzmacniaj prace przewodu pokarmo-
wego ziołami.

11. Unikaj powstrzymywania mikcji ponad miarę, korzystaj 
z toalety kiedy Twój pęcherz daje ci sygnał pełnego na-
pełnienia.

12. W leczeniu stosuj mieszanki z preparatów ziołowych, 
suplementuj witaminę C, rutynę, d-mannozę, arbutynę 
i berberynę.
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Do nabycia w punkcie 
stacjonarnym:

Urolog 
Sklep Zielarsko-Medyczny

Ul. Kasztanowa 33D 
38-422 Krościenko Wyżne 

(budynek Eskulap Gabinety 
Medyczne)

Zapraszamy w poniedziałek, 
środę oraz piątek w godzinach 

od 15.00 do 20.00

Sklep internetowy

www.drsobieraj.com

tel. 570 733 033


