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Symptomerne ved blærebetændelse 
er ofte, hyppige og små vandlad-
ninger med svie og brændende 
fornemmelse i urinvejene og nogle 
gange med smerter i blære og 
underliv, som kan brede sig til den 
nederste del af ryggen. En blærebe-
tændelse kan være med eller uden 
bakterier og feber. Nogle mennesker 
kan have meget milde symptomer, 
som ildelugtende urin og hyppige 
vandladninger. 

Hvem rammes især:
Det er særligt kvinder, små børn, 
unge og ældre der får blærebetæn-
delse, fordi urinrøret fra skeden til 
blæren kun er nogle få centimeter 
langt.

Kateterbrugere og mænd med pro-
stataproblemer er også en særligt 
udsat gruppe.

Årsagerne til blærebetændelse er 
mange:

Kulde – især i nyre-/ og underlivs-
området, samt kolde fødder kan 
udløse en blærebetændelse.

Overgangsalderen medfører en sva-
gere hormonproduktion, hvilket kan 
bevirke svagere slimhinder i blære- 
og urinveje, som derfor bliver mere 
modtagelige for infektion. 

Seksuel aktivitet. Man ser ofte, at 
seksuel debut eller skift af partner 
udløser blærebetændelse. 

Langvarig stress, nervøsitet og chok 
medfører ofte problemer med blære-
funktionen, såsom svien, hyppig og 
uregelmæssig vandladning.

Andre årsager til blærebetændelse 
hos både børn og voksne kan være, 
at de ikke gir sig tid til at få tømt 
blæren ordentligt, da det giver gun-
stige forhold for bakterievækst.
Årsagen kan også være nyresten 
eller grus i urinen, samt for basisk 
urin.

HUSK:
Har man problemer med hyppige 
urinvejsinfektioner er det altid vig-
tigt at drikke meget, samt sørge for 
at undgå kuldepåvirkninger af lænd, 
underliv og fødder.

Blærebetændelse



Cantharon virker ved at:

•  Angribe betændelsen og styrke 
immunforsvaret

•  Virke vanddrivende. Ved betændel-
ser er det altid vigtigt at få skyllet 
nyrer og blære igennem

• Styrke slimhinderne
• Styrke nyrernes funktion og væv
•  Aktivere regenerations evnen i 

nyre- blæreområdet

Cantharon kan både anvendes 
forebyggende og til akut behand-
ling, samt ved kroniske tilstande, 
og virker specielt godt i følgende 
situationer:

Ved begyndende svie og brænden-
de fornemmelse, kan en akut dosis 
et par gange i løbet af en dag ofte 
stoppe en blærebetændelse. Behand-
ling med Cantharon bør startes så 
tidligt som muligt efter at sympto-
merne er begyndt.

Til kvinder i overgangsalderen, 
bruges Cantharon til at styrke slim-
hinderne og stimulere regenerations-
evnen i nyre – blæreområdet.

Til børn med blærebetændelse, 
bruges Cantharon generelt for at for-
bedre hele nyre- blærefunktionen.

Til kateterbrugere, anvendes 
Cantharon forebyggende mod kroni-
ske eller tilbagevendende urinvejs-
infektioner.

Akut dosering
Indtag 50 dråber (børn 25 dråber) 
i et glas vand som drikkes slurkvis 
over en halv time eller 10 dråber 
(børn 5 dråber) hver halve time 
dagen igennem indtil mærkbar 
forandring indtræder. Det kan være 
nødvendigt at fortsætte med akut 
dosering yderligere en dag. Herefter 
bør der fortsættes med 10 dråber 
(børn 2-7 dråber) 3 gange dagligt i 
2 – 6 uger, fordi Cantharon vitalise-
rer nyre og blære, så der ikke så let 
opstår en ny betændelse.

Forebyggende dosering
Indtag 10 dråber (børn 2-7 dråber) 
3 gange dagligt. 

Dosering ved kronisk tilstand
Start med akut dosering og fortsæt 
med 10 dråber (børn 2-7 dråber) 
3 gange dagligt i min. 2 måneder.

Find nærmeste forhandler/behandler på 
www.allergica.dk

Behandling med Cantharon
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Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofi sk lægekunst

Homøopatisk medicin er læge mid-
ler fra mineral-, plante- og dyreriget, 
som ved hjælp af en særlig metode 
– potense ring – bliver stærkt fortyn-
dede. 
   Ved hjælp af denne særlige 
potenseringsmetode bliver det mu-
ligt at fremstille et stærkt virkende 
lægemiddel, som giver en medicinsk 
impuls til krop, sjæl og ånd og 
dermed styrker menne skets evne til 
selvhelbredelse.

Metoden har vist sin styrke gennem 
de seneste 200 år, siden den tyske 
læge Samuel Hahnemann fandt 
frem til den. Homøopatien er i dag 
udbredt over store dele af verden og 
anvendes af både læger, naturlæger 
og dyrlæger. 
   I Europa er homøopatien særlig 
udbredt i Tyskland, England og 
Frankrig.


