
Wyrób medyczny



Przybliżona ilość zachorowań na Zakażenia układu moczowego w Polsce: 
Około 2 000 000 osób rocznie*

70 % kobiet ma przynajmniej 1 infekcję w życiu

Czynniki wpływające na zachorowanie:

Odwodnienie

Stres

Kontakty seksualne

*Target Group Index 12.2019 485 996 w ciągu 3 miesięcy
**Etude IFOP Juillet 2012



Zakażenie układu moczowego to jedna z nielicznych kategorii, które rosną 
w czasie COVID-19. 

Wzrost w październiku to +10% vs. poprzedni rok

IQVIA dane wartościowe i wolumenowe- wszystkie leki, wyroby medyczne oraz suplementy w kategorii.
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„prof. Hryniewicz przyznała, że oporność bakterii E. coli na furazydynę może sięgać już 30-40%, podczas gdy w 
Europie oporność na nitrofurantoinę (zbliżoną substancję pochodną stosowaną poza Polską) jest znikoma”*

*https://mgr.farm/opinie/dwa-oblicza-switcha/ **http://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/samoleczenie_antybiotykami.pdf ***http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79528%2Cnawet-10-mln-ludzi-moze-umrzec-w-2050-r-z-powodu-
antybiotykoopornosci.html ****https://forsal.pl/artykuly/1440544,antybiotykoodpornosc-moze-zabic-w-2050-roku-10-milionow-osob.html *****https://www.who.int/antimicrobial-resistance/LSHTM-Antibiotic-Prescribing-LMIC-Prescribing-and-Dispensing-
2017.pdf?ua=1 ****** https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-ochrony-antybiotykow-na-lata-2016-2020

„Wyróżnia nas na tle UE dopuszczanie do obrotu leków bez recepty furazydyny (…) który powinien być 
traktowany jak antybiotyk”***

„W Polsce mamy jedną z najwyższych oporności ”**

Oporność w Polsce jest jedna z najwyższych w Europie, a w kategorii ZUM sięga 30-40% 
Escherichia Coli na popularny lek*

Kluczowe organizacje alarmują o problemie z opornością

WHO: w ciągu 30 lat antybiotyooporne bakterie będą powodowały więcej zgonów niż choroby krążenia i 
nowotwory razem wzięte****

WHO: zagrożeniem są tanie antybiotyki*****

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW: Ma na celu „ograniczenie nadużywania antybiotyków w 

medycynie, a tym samym spowolnienie narastania lekoodporności w Polsce”******

https://mgr.farm/opinie/dwa-oblicza-switcha/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnaukawpolsce.pap.pl%2Faktualnosci%2Fnews%252C79528%252Cnawet-10-mln-ludzi-moze-umrzec-w-2050-r-z-powodu-antybiotykoopornosci.html&data=02%7C01%7CKinga.Podkalicka%40klosterfrau.pl%7C4153e143f25147018abf08d80888f23b%7C08b4d367d3fa45c3a7728cd0aded5d20%7C1%7C0%7C637268731570058855&sdata=tQe9jgEC70LbKgAyctyk1IQqb6HM91XkGr2CHVQPi8o%3D&reserved=0
https://forsal.pl/artykuly/1440544,antybiotykoodpornosc-moze-zabic-w-2050-roku-10-milionow-osob.html


ZUM to jedna z najczęstszych infekcji: 

w PL prawie 2 MLN osób rocznie*

70% kobiet ma przynajmniej 1 infekcję w życiu

75-90% infekcji wywoływanych jest przez bakterię Escherichia Coli

Średnio apteka sprzedaje popularnych leków za 400 PLN miesięcznie***

-> możliwość znacznego zwiększenia wartości kategorii

30-40% pacjentów jest opornych na furaginę****

Kluczowe organizacje jak WHO alarmują: „zagrożeniem są tanie antybiotyki”

*Target Group Index 12.2019

** LINK FEMANOSE Market Research Spet 2016

*** Dane  według IQVIA 

**** mgr.farm/opinie/dwa-oblicza-switcha



Femannose®N nowe rozwiązanie na zakażenie układu moczowego
Wyrób medyczny 

Zawiera D-mannozę 2g – jedyną 
przebadaną dawkę D-mannozy

Nie buduje oporności

Od 14 r.ż.

Może być stosowana przez diabetyków

D-mannose

D-mannoza jest epimerem glukozy, który skutecznie
zapobiega przyleganiu patogenów do nabłonka dróg
moczowych. 

może powstrzymywać przywieranie mikroorganizmów, które 
następnie są wypłukiwane przez mocz

w sposób „mechaniczny” zapobiega nawrotom zakażenia.



Kobiet po zastosowaniu

D-MANNOSE nie miało 

nawrotu w ciągu 6 

miesięcy

Skuteczność D-mannozy w ciągu 6 miesięcy*

nie mniej skuteczna niż inna substancja czynna 

Szybkość działania**

Czuło ulgę po 1 dniu

Czuło ulgę po 2-3 dniach

Wyraziło chęć ponownego 

zakupu 

Było usatysfakcjonowana 

działaniem Femannosy

Prośba o zmianę linii 

„antybiotyk” na „inna sustancja

czynna”

*Krancjec study

**YouGov study Ch, DE 2019



Numer 1 w Europie* na infekcje układu moczowego

* według danych IQVIA- wartość w kategorii Zakażenie układu moczowego- preparaty dostępne bez recepty

*

** YG study Niemcy 2019

**



Pierwsze objawy infekcji

3 saszetki, 1–3 dni

2 saszetki, 4–5 dzień

Na nawracające się infekcje

1 saszetka dziennie

Przygotowanie

Rozpuścić saszetkę w wodzie. 

Jedna saszetka= jedna dawka



Na pierwsze objawy infekcji i nawracające się zakażenia
Działa szybko - możliwe efekty już po pierwszej dawce
Bardzo wysoka tolerancja
Nie indukuje rozwoju oporności – bakterie są unieruchamiane i 
wydalane
Owocowy smak– bez dodanego cukru
Dla wegan
Bez glutenu, laktozy i konserwantów
2 g D-mannosy w saszetce
Dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących po konsultacji z lekarzem
Dla diabetyków

Dlaczego rekomendować Femannosę?


