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Ne zaman bir hekime gidilmeli?

Aşağıdaki hususlardan biri veya birkaçı sizde görüldüğünde  

mutlaka bir hekime görünmelisiniz:

Hamileler, çocuklar ve erkeklerin de mesane iltihabında doktora

danışmaları uygundur.

Mesane iltihabı – Tam olarak ne demek?
Akut mesane iltihabı

Mesane iltihabı, mesane mukozasının iltihabıdır. Bu hastalık 

genelde ağrılıdır, ancak çoğu durumda komplikasyonlara neden 

olmaz ve tehlikeli değildir. Kadınlarda daha sık görülmektedir: 

Tahminlere göre her iki kadından biri hayatında en az bir defa 

bir mesane iltihabına yakalanmaktadır. Nedeni, kadınların idrar 

borusunun kısa ve ayrıca barsak çıkışına yakın bir konumda 

olmasıdır.

Mesane iltihabının nedeni genelde, idrar borusu üzerinden mesa-

neye giren barsak bakterileridir. Bir böbrek pelvisi iltihabında

bakteriler böbreğe doğru yükselir. Genelde sağlıklı olan 

kadınlarda bu durum çok nadir görülür. Bir böbrek pelvisi 

iltihabında mutlaka doktor tedavisi gereklidir.

 

İlgililer bir mesane iltihabının semptomlar bütününü çok iyi 

bilirler. Semptomlar aniden oluşmakta, son derece rahatsız edici 

ve günlük hayatı zorlaştırmaktalar. Mesane iltihabı genelde 

idrara çıkarken yanma ve ağrılarla ve de mesane içinde bulunan 

mikropların neden olduğu alt karın bölgesinde kramplarla ortaya 

çıkmaktadır. Sık sık tuvalete gidildiğinde ise sadece birkaç damla 

gelmekte. İdrar genelde bulanık görünümlüdür ve kötü kokmak-

ta.

Kendinizde bu semptomların birini veya birkaçını gördüğünüzde,

bu bir mesane iltihabının işareti olabilir

Tekrarlayan mesane iltihabı

Bazı kadınlar sıklıkla mesane iltihabına yakalanırlar.

Yılda üç defadan fazla veya altı ayda iki defa meydana

geldiğinde tekrarlayan (residif) bir mesane

iltihabından bahsedilir.

Tekrarlayan bir mesane iltihabının başlıca nedeni yeni

bir enfeksiyondur (re-enfeksiyon). Tekrarlayan mesane

iltihaplarının yakl. % 90‘ında bu durum söz konusudur.

Bununla birlikte bir antibiyotik tedavisinin erken

bırakılması, bütün bakteriler öldürülmemiş olabileceği

için mesane iltihabının nüksetmesine neden olabilir.

Ayrıca sık sık antibiyotik kullanılması da tekrarlayan

mesane iltihaplarına neden olabilir, çünkü bakteriler

antibiyotiklere karşı direnç geliştirebilirler.

Ayrıca sık antibiyotik tedavileriyle mesane duvarı

daha geçirgen hale gelebilir ve bakterilerin mesaneye

tutunmasını kolaylaştırabilir.

semptomların kötüleşmesi veya üç  

gün içinde düzelmemesi

şiddetli hastalık hissi

böbrek bölgesinde ağrılar

38°C üzerinde ateş

idrarda kan

ağrıları dindirir

krampları çözer

bakterileri dışarı atar

iltihapları önlemektedir
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Antibiyotiklerin hedefe yönelik kullanımı

Antibiyotikler önemli ilaçlardır. Bakterilerin neden olduğu

ağır hastalıklarda can kurtarabilirler. Ancak gereksiz yere

kullanıldıklarında direnç riski artmaktadır. Bu, bakterilerin belirli

antibiyotiklere karşı direnç geliştirdikleri anlamına gelmektedir.

Antibiyotik kullanımı çoğu zaman rahatsızlık veren yan etkileri

beraberinde getirmektedirler, çünkü barsak ve vajina florasında

hastalığa neden olanlarla birlikte faydalı bakteriler de öldürülmek-

tedir.

Bu yüzden sıklıkla devam eden ishal veya ağrılı ve kaşıntı

yapan vajinal mantarı enfeksiyonları meydana gelmektedir.

Antibiyotiklerin gelecekte de, hayati tehlikeli, bakterilerin neden

olduğu hastalıklara karşı mücadelede etkili olabilmesi için bu

ilaçların sorumluluk bilinciyle ve hedefe yönelik kullanılması

önemlidir. Akut, komplike olmayan mesane iltihaplarında* bitkisel

bir ilaç olan Canephron® Uno etkili bir tedavi seçeneğidir.

Mesane iltihabının antibiyotiksiz tedavi edilmesi – 
Canephron® Uno ile

Risk faktörleri olmayan hastalardaki mesane iltihaplarının  

% 97‘si komplikasyon oluşturmamaktadır5. Bu durumlarda 

hekimin tedavi talimatlarına uygun olarak sadece semptomların 

tedavisi uygun görülebilir. 

600 üzerinde hasta üzerinde yapılan büyük çaplı bir klinik 

araştırmada Canephron®6 ilacının etkisi akut, komplikasyonsuz 

mesane iltihaplarının tedavisinde en çok verilen antibiyotiklerle 

karşılaştırılmıştır7.

Sonucu: Canephron® ile tedavi edilen 6 kadından 5‘inde 

antibiyotik gerekli değildi. Bu sırada rahatsızlık verici 

semptomları hızlı ve kapsamlı şekilde tedavi edilmiştir. 

Böylece araştırma, komplike olmayan mesane  

iltihaplarının birçok durumda antibiyotiksiz de tedavi 

edilebildiğini göstermiştir.

Genel olarak geçerli olan: Antibiyotik kullanmak 

istemiyorsanız, bu konuda aktif olarak hekiminiz veya eczacınızla 

görüşünüz. Hekiminiz size antibiyotikle tedavi tavsiye edip 

buna başlamış bulunduysanız, doktora danışmadan bu tedaviyi 

bırakmayınız.

*Canephron® idrar yollarının iltihaplı hastalıklarıyla ilgili (sık sık idrara çıkma, idrar yaparken
yanma ve sık sık idrar isteği gibi) hafif şikayetlerin destekleyici tedavisi için ve spesifik tedbirleri
tamamlayan geleneksel ve bitkisel bir ilaçtır

Canephron® Uno ile tedavinin avantajları:

    4 kat etkiden dolayı semptomların kapsamlı tedavi edilmesi: 

ağrıları dindirir1,2, krampları çözer1,3, bakterileri dışarı atar4 ve 

iltihapları önler1,2 

 Barsak florası (mikrobiyotası) korunur

 Dokunmaz

  Direnç oluşturmaz

1 İdrar yollarının iltihaplı hastalıklarında tipik olarak oluşan idrara çıkmada yanma, alt karın bölgesinde 
ağrı ve kramplar gibi hafif şikayetler kastedilmektedir. 2 Canephron® ilacının anti-iltihap özellikleri deney-
sel test modelinde ve anti-iltihap ve ağrı dindirici ö-zel-lik-le-ri canlı organizmada kanıtlanmıştır.
3 Canephron® ilacının kramp çözücü özellikleri deneysel test modelinde insan mesanesi şeritleri üzerinde 
kanıtlanmıştır. 4 Canephron® ilacının yapışmayı azaltan özellikleri deneysel test modelinde kanıtlanmıştır. 
Bakterilerin mesane mukozasına yapışması azaltılır ve dolayısıyla bakterilerin dışarı atılması desteklenir.
5 Christiaens, T C M et al. Br J Gen Pract. 2002; 52(482):729-34. 6 Araştırma Canephron® N Draje ile 
yapılmıştır. Canephron® N Draje‘nin Canephron® Uno ile karşılaştırıldığında günde alınan etken madde 
miktarı eşdeğerdedir. 7 Wagenlehner et al. Urol Int. 2018; 101(3):327-336. doi:10.1159/000493368.
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Canephron® Uno – Doğadan gelen yardım 

Canephron® Uno bitkisel ilaç olarak hiçbir şekilde dokunmaz. 

Biberiye, kırmızı kantaron ve yaban kerevizinden oluşan etkin 

kombinasyonu ile mesane iltihaplarının* tedavisinde destekleyici 

etkisini kanıtlamıştır.

Kırmızı 
kantaron Yaban 

kerevizi

Biberiye

Canephron® kullanan hanımlar da etkisinden ikna 
olmuştur.1

4 kat etki sayesinde semptomların kapsamlı  
tedavisi

Canephron® Uno 4 kat etki sayesinde mesane iltihabının* bütün 

olağan semptomlarıyla mücadele etmektedir. İltihapları önleyen 

ve ağrıları dindiren etki idrara çıkmada yanmayı ve ağrıları tedavi 

eder.2,3 Kramp çözücü etki idrara çıkma isteğini azaltır ve mesaneyi 

rahatlatır.2,4  Bakterileri dışarı atan etki bakterilerin yapışmasını 

önler ve böylece dışarı atılmalarını kolaylaştırır.5

*Canephron® idrar yollarının iltihaplı hastalıklarıyla ilgili (sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma 
ve sık sık idrar isteği gibi) hafif şikayetlerin destekleyici tedavisi için ve spesifik tedbirleri tamamlayan  
geleneksel ve bitkisel bir ilaçtır. 1 Bionorica SE için Impact anketi, 242 Canephron kullanıcısı, Kasım 2022
2 İdrar yollarının iltihaplı hastalıklarında tipik olarak oluşan idrara çıkmada yanma, alt karın bölgesin-
de ağrı ve kramplar gibi hafif şikayetler kastedilmektedir. 3 Canephron® ilacının anti-iltihap özellikleri 
deneysel test modelinde ve anti-iltihap ve ağrı dindirici özellikleri canlı organizmada kanıtlanmıştır. 4 

Canephron® ilacının kramp çözücü özellikleri deneysel test modelinde insan mesanesi şeritleri üzerinde 
kanıtlanmıştır. 5 Canephron® ilacının yapışmayı azaltan özellikleri deneysel test modelinde kanıtlanmıştır. 
Bakterilerin mesane mukozasına yapışması azaltılır ve dolayısıyla bakterilerin dışarı atılması desteklenir.

Canephron® Uno kullanırken yeteri kadar sıvı  
iç-me-ye dikkat ediniz.

   Günlük doz:  

3 × 1 draje  

   Yetişkinler ve 12 yaşından 

büyük gençler için

% 85‘i etkisinden memnun 
veya çok memnun.

% 70‘i Canephron®‘u en iyi 
arkadaşına tavsiye etmeye hazır. 

ağrıları dindirir2,3

krampları çözer2,4

bakterileri dışarı atar5

iltihapları önlemektedir2

Canephron® Uno
4 kat etkili
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* Canephron® idrar yollarının iltihaplı hastalıklarıyla ilgili (sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve
sık sık idrar isteği gibi) hafif şikayetlerin destekleyici tedavisi için ve spesifik tedbirleri tamamlayan
geleneksel ve bitkisel bir ilaçtır.

11

Yeteri kadar sıvı tüketmek:
Günde en az 2 litre su veya şekersiz meyve 
veya baharat çayları içiniz.

Sıcak tutmak:
Özellikle böbrek ve alt karın bölgesini.

Genital bölgenin doğru hijyeni:
Genital bölgeyi mümkün olduğunca
sadece sıcak su ve pH nötr sabunlarla
temizleyiniz.

Temizleme şekli:
Temas ile bulaşan enfeksiyonun önlenmesi
için genital bölgenizi önden arkaya doğru
siliniz.

Cinsel ilişkiden sonra:
Cinsel ilişkiden hemen sonra, kişiden
kişiye geçmiş olabilen mikropları yıkamak
için tuvalete gidilmelidir.

 Doğum kontrolü:
Vajinaya yerleştirilen diyafram ve/veya
spermisit kullanmayınız. Bunlar sağlıklı
vajina ortamının dengesini bozar ve bu
da bakterilerin daha kolay yerleşmesine
neden olur.

WC

Yolculuk için öneri:

Seyahatte kullandığınız ecza çantanız ve evinizdeki
ecza dolabı için Canephron® Uno temin ediniz.
Semptomlarla erkenden müdahale etmek için
Canephron® Uno ilacını bir mesane iltihabının ilk
belirtilerinde almaya başlayınız.

Geciktirmeden mücadele ederek antibiyotik
tedavisini önlemeniz mümkündür.
Canephron® Uno ayrıca dokunmaz.

Mesane iltihabı ve sağlık 
 konusunda ayrıca kapsamlı bilgiler 
bulabileceğiniz adres:
www.blase-gesundheit.de/ratgeber

Mesane iltihabı – Ne yapılmalı?
İlk belirtilerde ve tedbir olarak
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*Canephron® idrar yollarının iltihaplı hastalıklarıyla ilgili (sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve sık sık idrar 
isteği gibi) hafif şikayetlerin destekleyici tedavisi için ve spesifik tedbirleri tamamlayan geleneksel ve bitkisel bir 
ilaçtır. 1 İdrar yollarının iltihaplı hastalıklarında tipik olarak oluşan idrara çıkmada yanma, alt karın bölgesinde ağrı 
ve kramplar gibi hafif şikayetler kastedilmektedir. 2 Canephron® ilacının anti-iltihap özellikleri deneysel test mo-
delinde ve anti-iltihap ve ağrı dindirici özellikleri canlı organizmada kanıtlanmıştır. 3 Canephron® ilacının kramp 
çözücü özellikleri deneysel test modelinde insan mesanesi şeritleri üzerinde kanıtlanmıştır. 4 Canephron® ilacının 
yapışmayı azaltan özellikleri deneysel test modelinde kanıtlanmıştır. Bakterilerin mesane mukozasına yapışması 
azaltılır ve dolayısıyla bakterilerin dışarı atılması desteklenir. 5 Wagenlehner et al. Urol Int. 2018; 101(3):327-336. 
doi:10.1159/000493368. 6 Araştırma Canephron® N Draje ile yapılmıştır. Canephron® N Draje‘nin Canephron® 
Uno ile karşılaştırıldığında günde alınan etken madde miktarı eşdeğerdedir.

Canephron® Uno • İdrar çıkış yollarının iltihaplı hastalıklarıyla ilgili (sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma 
ve sık sık idrar isteği gibi) hafif şikayetlerin destekleyici tedavisi için ve spesifik tedbirleri tamamlayan gelenek-
sel ve bitkisel bir ilaçtır. Hastalık semptomlarının devam etmesi veya prospektüste belirtilenlerden farklı yan et-
kilerin meydana gelmesi halinde kullanıcının bir hekime veya sağlık hizmetleri mesleğini icra eden bir uzmana 
başvurması tavsiye olunur. Canephron® N Draje • İdrar çıkış yollarının iltihaplı hastalıklarıyla ilgili (sık sık idrara 
çıkma, idrar yaparken yanma ve sık sık idrar isteği gibi) hafif şikayetlerin destekleyici tedavisi için ve spesifik 
tedbirleri tamamlayan geleneksel ve bitkisel bir ilaçtır. Canephron® Uno, Canephron® N Draje: Böbrek kumunun 
toplanmasını azaltmak amacıyla idrar yollarının yıkanması için. Açıklama: Canephron® Uno ve Canephron® N 
Draje sadece uzun yıllara dayanan kullanımdan dolayı uygulama alanı için kayıtlı geleneksel ve bitkisel ilaçlardır. 
Glukoz, Sakkaroz/ Sükroz (şeker), laktoz içerir. Riskleri ve yan etkileri için prospektüsü okuyunuz ve doktorunuza 
veya eczacınıza danışınız.  Son güncelleme: 11|21
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  ağrıları dindirir1,2

  krampları çözer1,3

  bakterileri dışarı atar4

  iltihapları önlemektedir1

Canephron® Uno
4 kat etkili

Antibiyotiksiz mesane 
iltihabı*?

6 kadından 5‘i antibiyotiğe ihtiyaç 
duymamıştır5,6


