
 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

  

BALS SULPHUR ŻEL 300g
 

Cena: 37,61 PLN

Opis produktu
 

BALS SULPHUR ŻEL 300g

Zastosowanie:
Lek w postaci żelu do stosowaniu w bólach i urazach stawów. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. leczy urazy narządu ruchu,
poprawia sprawność ruchową. Można stosować do zabiegów jonoforezy i fonoforezy siarczkowej.

Wskazania do stosowania:

choroba zwyrodnieniowa stawów,
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
reumatoidalne zapalenie stawów pomocnicza
bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo-krzyżowe,
bóle i obrzęki po stłuczeniach i zwichnięciach,
rehabilitacja po urazach narządu ruchu.

Bals sulphur żel zawiera aktywne biologicznie składniki solanki siarczkowej: siarkę dwuwartościową, jony wodorosiarczkowe, siarkę
koloidalną, jony wapnia, magnezu, jodu, bromu i inne cenne mikroelementy. Żel aplikowany miejscowo działa przeciwzapalnie,
przeciwbólowo, zwiększa resorpcję ognisk zapalnych poprzez poprawę mikrokrążenia w tkankach. Związki siarki zaabsorbowane ze
skóry biorą udział w syntezie kwasu chondroitynosiarkowego – składnika budulcowego chrząstki stawowej. Solanka siarczkowa w
kontakcie ze skórą tworzy tzw. „płaszcz solny”, co powoduje zmniejszenie pobudliwości zakończeń nerwowych oraz lepsze wchłanianie
cennych składników leczniczych. Leczenie żelem zmniejsza ból przy ruchach i chodzeniu. Redukuje dolegliwości po skręceniach,
złamaniach i zwichnięciach, przyspiesza powrót prawidłowej funkcji ruchowej stawów. Stosowanie żelu bals sulphur nie obciąża układu
sercowo-naczyniowego i oddechowego. Mogą być nim leczeni pacjenci z przeciwwskazaniem do klasycznych kąpieli siarczkowych.

Skład:
W 100 g produktu leczniczego znajduje się: substancja czynna: 96,5 g 2,1% wody chlorkowo-sodowej (solanki) siarczkowej, jodkowej z
odwiertu Szyb Soleck.Substancje pomocnicze: etanol 96%; mentol; etyl hydroksybenzoesan; metyloceluloza qs.
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Sposób użycia:
Żel wcierać w skórę 2-3 razy na dobę w okolicy chorych stawów i mięśni, lekko masując. Zaleca się stosować w powtarzalnych seriach
2-3 tygodniowych.
Żel może być stosowany w zabiegu jonoforezy siarczkowej (katoda) oraz fonoforezy (ultradźwięki +bals sulphur żel) w chorobie
zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu okołostawowym.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

