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KLINISK STUDIE* – BEHANDLANDE EFFEKT**
Lindrar symtom och minskar behov av
antibiotika behandling
STUDIE DESIGN / METOD

✓ Dubbelblind, randomiserad,
placebokontrollerad studie

✓ 60 patienter, med 30 i var grupp
✓ Dosering: 2 tabletter / dag i 5 dagar
✓ Uppföljning efter 11 dagar
RESULTAT:

✓ UrinCUR Utipro Plus lindrar symtomen och
signifikant minskar behovet av antibiotika vs
placebo

✓ Endast 10% av de patienter som fick UrinCUR,
behövde i efterhand komplettera med
antibiotika vs 33,3% i placebo gruppen
* García-Llarrosa et al. Clinical Microbiology 2016, 5:
** RGHP; reticulated gelatin with hibiscus and propolis
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KLINISK STUDIE* – FÖREBYGGANDE EFFEKT**
Minskar risken för återkommande UVI och har en långtidsverkande effekt
STUDIE DESIGN / METOD:

✓ Dubbel blind, randomiserad, placebo kontrollerad klinisk studie
✓ 78 vuxna kvinnor med akut cystit delades in i två grupper
✓ En placebogrupp vs antibiotika i 5 dagar och därefter UrinCUR under 15 + 15
dagar under 2 månader.

19%

✓ Återfallsfrekvensen kontrollerades efter 6 månader.

RESULTAT / KONKLUSION:

✓ UrinCUR Utipro Plus gav en signifikant minskad risk för återkommande UVI med
19,4% jämfört med placebo

✓ Behandling under 2 månader ger en långtidsverkande effekt under 6 månader

*Salvatorelli et al. Urologia Internationalis. Published ; April 8, 2016
** RGHP; reticulated gelatin with hibiscus and propolis
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RFSU

gör skillnad på
riktigt
Det känns bra att överskottet från
försäljningen av alla våra produkter – sedan
1933 – går tillbaka till vårt ideella arbete för
Body Rights. Här och runt om i världen.
Det innebär att varje gång du köper en
produkt från RFSU så stöttar du alla
människors rätt att fatta självständiga beslut
över sitt liv. Som att få älska vem man vill och
bestämma över sin egen kropp.
Det borde vara självklart men det är det inte.
Vår drivkraft är att förändra det.

