
Advies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u 
CranMed® Forte gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulp-
middel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn ge-
wijzigd volgens de laatste inzichten en gegevens wanneer 
u aan een nieuwe verpakking begint. Desondanks moet u 
CranMed® Forte zorgvuldig gebruiken om een goed resul-
taat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing; het kan 
nodig zijn deze tussentijds te raadplegen.

Toepassing 
CranMed® Forte is bedoeld om de behandeling van urine 
infecties in de blaas (veroorzaakt door E. coli) te onder-
steunen en helpt een terugkerende blaasontsteking te 
voorkomen. Een bacteriële urineweginfectie (blaasontste-
king) ontstaat meestal doordat bacteriën uit de darm via de 
urinebuis in de urinewegen belanden, waar ze zich hechten 
aan de blaaswand of andere delen van de urinewegen en 
een ontsteking veroorzaken.

Urineweginfecties veroorzaakt door E. coli kunnen gepaard 
gaan (maar hoeft niet) met een of meerdere van de vol-
gende symptomen:
• met een branderig of pijnlijk gevoel bij plassen;
• loze aandrang;
• frequent plassen; 
• troebele en sterk ruikende urine;
• pijn in de onderbuik

Dosering en gebruik 
Voor volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder:

• Bij de behandeling: 2 x daags 1 capsule. Gebruik 
 voor tenminste 7 dagen en totdat de symptomen 
 zijn verdwenen

• Bij voorkomen: 1 x daags 1 capsule. De capsule in zijn 
 geheel innemen. 

• Innemen met water of een andere vloeistof en in 
 zijn geheel doorslikken. Voor oraal gebruik. De 
 dagelijkse dosering niet overschrijden, dit kan 
 leiden tot maagklachten of oprispingen en diarree.

Gebruiksduur
CranMed® Forte dient niet langer dan 28 dagen in 1 behan-
delingsperiode te worden gebruikt. Na 2 dagen kan de be-
handeling worden hervat.

Werking
CranMed® Forte bevat een sterk geconcentreerd Veen-
bessen extract. Dit extract is bevat  Proanthocyanidinen 
type A.  Deze stof remt de hechting van de E. coli aan de 
blaas. De bacteriën worden met de urine uitgescheiden, in 
plaats van dat ze zich in de blaaswand nestelen.

Bijwerking(en)
Tot op heden zijn er geen bijwerkingen, bekend bij gebruik 
volgens de gebruiksaanwijzing. 

Gebruik tijdens zwangerschap en/ of borstvoeding
Over het gebruik van CranMed® Forte gedurende zwan-
gerschap of de periode waarin borstvoeding wordt gege-

ven zijn geen gegevens bekend. Raadpleeg eerst uw arts of 
apotheker wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

  Waarschuwingen
• niet te gebruiken bij overgevoeligheid of allergie 
 voor capsule bestanddelen;
• bij overdosering kunnen er klachten ontstaan, zoals 
 winderigheid, buikpijn en diarree;
• buiten bereik van jonge kinderen houden;
• in geval van overgevoeligheid het gebruik van  
 CranMed® Forte staken. 

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer: 
• u twijfelt of u dit product kunt gebruiken in combinatie 
 met medicijnen;
• als symptomen verergeren of aanhouden na 7 dagen; 
• bij sporen bloed in de urine;
• als u ernstige symptomen heeft zoals koorts 38˚C (100.4F) 
 of hoger, niet controleerbare rillingen, misselijkheid, 
 braken of diarree. U kunt last hebben van een urineweg 
 infectie van de urineleiders of nierbekken. Deze infectie 
 heeft aanvullende behandeling nodig.
• wanneer u last heeft of in het verleden last heeft gehad  
 van nierstenen;
• wanneer u antistollingsmiddel(en) gebruikt;
• wanneer u CranMed® Forte aan uw kind wilt geven 
 onder de 12 jaar. Studies hebben geen veilige dosering 
 aangetoond voor kinderen met (terugkerende) 
 urineweg infecties. 

Samenstelling
Cranberry extract, Cellulose, Hypromellose (E464), Calcium 
hydrogen phosphate, Stearic acid, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide, Red iron oxide (E172), Titanium dioxide (E171).

Bevat geen allergenen en is geschikt voor vegetariërs.
Proanthocyanidinen Type A inhoud per capsule is 36 mg ge-
baseerd op de BL-DMAC methode. 

Inhoud
14 capsules / 28 capsules / 56 capsules 

 Wijze van bewaren
  Bij kamertemperatuur (5-25°C) op een droge, 

donkere plaats bewaren, in de originele ver-
pakking, buiten het bereik van kinderen

  Vervaldatum
  Gebruik CranMed® Forte niet na de datum op 
  de verpakking: achter ‘niet gebruiken na’. 

Medisch hulpmiddel
CranMed® Forte is een medisch hulpmiddel klasse IIa, vol-
gens de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 
93/42/EEC. 

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is 
herzien: februari 2014 IFU: CM02-2014
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