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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
 

 
 

Cystoforce blaasformule 
druppels 

 
Arctostaphylos-extract & 

Echinacea-extract 
 
 
 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit 
geneesmiddel gaat innemen want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 

 
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. 
Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt 
u het beste resultaat. 
• Bewaar deze  bijsluiter. Misschien heeft  u 

hem later weer nodig. 
• Heeft u nog vragen?  Neem dan contact op 

met uw apotheker. 
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in 

rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact 
op met uw arts of apotheker. 

• Wordt uw klacht na 4 dagen niet minder, of 
wordt hij zelfs erger? Neem dan contact  op 
met uw arts. 

Inhoud van deze bijsluiter 
1.   Wat is A.Vogel Cystoforce® blaasformule en 

waarvoor wordt dit middel ingenomen? 
2.   Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u 

er extra voorzichtig mee zijn? 
3.   Hoe neemt u dit middel in? 
4.   Mogelijke bijwerkingen. 
5.   Hoe bewaart u dit middel? 
6.   Inhoud van de verpakking en overige informatie. 
 
1.  WAT  IS A.VOGEL CYSTOFORCE® BLAASFORMULE 

EN WAARVOOR       WORDT       DIT     MIDDEL 
INGENOMEN? 

Traditioneel  kruidengeneesmiddel toegepast  bij 
klachten van de lagere urinewegen zoals een branderig 
gevoel tijdens het plassen mogelijk in combinatie met 
frequent plassen of loze aandrang. De toepassing is 
uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet 
op klinisch bewijs. 
 
Wordt uw klacht na 4 dagen niet minder, of wordt hij 
zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 
Gebruik dit middel niet langer dan 1 week. 
 
2.  WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF 

MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
Als uw arts u heeft verteld dat u nierproblemen heeft. 
Als u allergisch  (overgevoelig)  bent voor de actieve 
component(en),  voor planten  van de familie van de 
Berendruif (Arctostaphylos   uva-ursi) (plantenfamilie: 
Ericaceae) en/of  de  Rode  Zonnehoed (Echinacea 
purpurea) (plantenfamilie: Asteraceae (Compositae)), of 

één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel 
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met 
A.Vogel Cystoforce® blaasformule? 
Raadpleeg een arts als u tijdens het gebruik van dit 
geneesmiddel last krijgt van koorts, ernstige pijn bij 
het plassen, spierkrampen, problemen met plassen 
of bloed in uw urine. 
 

Dit geneesmiddel bevat 54% (v/v) ethanol (alcohol), 
d.w.z. max. 213 mg per dosis van 15 druppels, 
hetgeen overeenkomt met 5,4 ml bier of 2,25 ml 
wijn per dosis. Doordat dit product alcohol bevat is 
het schadelijk bij alcoholisme en is voorzichtigheid 
geboden bij  zwangere vrouwen, vrouwen die 
borstvoeding geven en groepen met een verhoogd 
risico, zoals patiënten met een leveraandoening of 
epilepsie. 
 

Het gebruik van dit geneesmiddel  bij mannen 
wordt niet aangeraden. 
 

Door het gebruik van beredruifblad kan uw plas 
groenbruin verkleuren. 
 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Dit product is niet bedoeld voor personen jonger 
dan 18 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast A.Vogel Cystoforce blaasformule 
nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort 
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u 
in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 



 
 
 
 
 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger 
worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op 
met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel 
gebruikt. 

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen studies uitgevoerd naar de invloed van dit 
product op de rijvaardigheid  en het vermogen  om 
machines te  bedienen. A.Vogel Cystoforce blaas- 
formule bevat ethanol (alcohol). 

 
3.  HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? 
Neem  dit   geneesmiddel altijd  precies  in   zoals 
beschreven in  deze bijsluiter of  zoals uw  arts  of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste 
gebruik? Neem dan  contact op  met  uw  arts  of 
apotheker. 

 
Volwassenen (vrouwen) 
Tenzij anders is voorgeschreven: 
2-5 keer per dag 15 druppels verdund in water innemen. 

 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 
18 jaar. 

 
Voor gebruik schudden 
Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan 
moet er geschud worden voor gebruik. 

Heeft u teveel van dit middel ingenomen? 
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van 
A.Vogel  Cystoforce  blaasformule  heeft ingenomen, 
zijn  in  het  algemeen geen bijverschijnselen   te 
verwachten. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Wanneer u A.Vogel Cystoforce blaasformule vergeten 
bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar 
wacht tot  het  eerstvolgende   tijdstip. Neem geen 
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van dit middel 
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen 
met de behandeling. Heeft u nog andere vragen over 
het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact 
op met uw arts of apotheker. 
 
4.  MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
Zoals elk geneesmiddel  kan ook dit geneesmiddel 
bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. 
De volgende bijwerkingen komen zelden (bij minder 
dan 1 op de 1000 gebruikers) voor: 
- huidklachten. 
 
Andere voorkomende mogelijke bijwerkingen, waarvan 
de frequentie niet bekend is, zijn: 
- misselijkheid, braken en buikpijn 
- overgevoeligheidsreacties. 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op 
met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt 
bijwerkingen ook  rechtstreeks melden via  het 
Nederlands  Bijwerkingen  Centrum Lareb, website 
www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u 
ons helpen  meer informatie te verkrijgen  over de 
veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
5.  HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.. 
Bewaren beneden 25°C. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste 
houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 
en het etiket op het flesje. U vindt de datum na of 
onder de woorden ‘Niet gebruiken na’. 
Daar staat een maand en een jaar. De uiterste 
gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maand 
in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 09- 
2016 = september 2016). De laatste dag van die 
maand is  de  uiterste houdbaarheidsdatum.   Na 
verstrijken van  deze  datum  dient  u   A.Vogel 
Cystoforce blaasformule niet meer te gebruiken. 
 
6.  Inhoud   van  de  verpakking   en  overige 

INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
De actieve bestanddelen  zijn een ethanolextract 
van  verse  Arctostaphylos uva-ursi planten 
(bladeren en  jonge scheuten) en  een 
ethanolextract van  verse  Echinacea purpurea- 
planten (kruid). Een ml [≈ 0,955 g] bevat 715 mg 
ethanolextract  van de verse bladeren en jonge 
scheuten van Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, 
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overeenkomend met 358 mg vers berendruifblad en 
240 mg ethanolextract  van de verse bovengrondse 
delen van Echinacea purpurea (L.)  MOENCH, 
overeenkomend met  65-120  mg  verse 
echinaceaplanten. 

 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: 
ethanol 96% (V/V), water (gezuiverd). 

 
Hoe ziet  dit  geneesmiddel  (A.Vogel Cystoforce® 
blaasformule) er uit en hoeveel zit er in een 
verpakking? 
A.Vogel Cystoforce  blaasformule  is een heldere tot 
bijna doorschijnende  geelbruine  tot bruine vloeistof. 
A.Vogel Cystoforce blaasformule is verkrijgbaar in een 
verpakking van 50 ml. 

 
Houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen en fabrikant 

 
A.Vogel 
B.V. 
J.P. Broekhovenstraat 16 
8081 HC Elburg 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 
46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl 

 
A.Vogel Cystoforce blaasformule is in het register 
voor  farmaceutische producten ingeschreven 
onder RVG 116151. 

 
Andere informatiebronnen 
Gedetailleerde   informatie over  dit  geneesmiddel   is 
beschikbaar op  de  website van  het  College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen 
(http://www.cbg-meb.nl). 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari 2020. 


