
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Bocheńska lecznicza sól jodowo-bromowa, 1 kg
 

cena: 11,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 kg

Postać sól

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Wskazania

Kąpiele:

w schorzeniach reumatycznych:

reumatoidalne zapalenie stawów;

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;

choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów;

zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien;

zapalenie korzonków nerwowych;

schorzenia pourazowe narządu ruchu;

rekonwalescencja; w chorobach przemiany materii:

dnawe zapalenie stawów; - profilaktyka niedoczynności tarczycy; w ginekologii:

przewlekłe zapalenie przydatków; w dermatologii, jako środek pomocniczy: - łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice
naczyniowe; w chorobach układu naczyniowego:

zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn.
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Kąpiele można stosować w stanach zmęczenia, w celu poprawy ogólnej kondycji fizycznej organizmu.

Inhalacje (i kąpiele):

w przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok obocznych nosa.

Substancja czynna: Sól jodowo-bromowa

Skład
Bocheńska lecznicza sól jodowo-bromowa skład:
Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej niż 0,03% bromki nie mniej niż 0,05% wapń nie więcej niż 1,5%
magnez nie więcej niż 0,8% sód nie mniej niż 35%:
chlorki nie mniej niż 55%:
żelazo nie więcej niż 0,001% woda nie więcej niż 18%:
składniki nierozpuszczalne w wodzie nie więcej niż 0,5%:
Dawkowanie
Bocheńska lecznicza sól jodowo-bromowa dawkowanie:

Do użytku zewnętrznego w postaci roztworu wodnego do kąpieli i inhalacji.

Kąpiele (temperatura 35-36oC)

Zaleca się stosowanie roztworu 1-3% (1-3 kg soli na 100 l wody), wyjątkowo, w chorobach skóry 6% (6 kg soli na 100 l wody). Leczenie
należy rozpocząć od niższego stężenia, a następnie stopniowo zwiększać stężenie.

Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieli nie powinno być większe niż 1,5% (1,5 kg na 100 l wody).

(wanna zawiera około 100 l wody)

Inhalacje (temperatura 37oC)

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu do 3% ( 30 g na 1l wody ). Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów
roztworu lub przy użyciu inhalatora.

(łyżka stołowa zawiera około 10 g soli)

Przeciwwskazania

Ostre stany zapalne, niewydolność krążenia, choroby naczyń wieńcowych, wady serca, zaburzenia rytmu serca, choroby nowotworowe,
czynne procesy gruźlicze, nadciśnienie tętnicze, psychopatie, nadczynność tarczycy.

Nie zaleca się inhalacji roztworami soli we wszystkich ostrych stanach chorobowych dróg oddechowych.

Zawartość:

Worki z folii PE 1 kg.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: KOP. SOLI BOCHNIA

Pozwolenie: MZ R/3319

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Ciepłych kąpieli całego ciała w roztworach soli mineralnych, podobnie jak ciepłej kąpieli wodnej, nie należy stosować w przypadkach, gdy
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 ze względu na ogólny stan organizmu niewskazane jest narażenie na działanie silnych bodźców.

Ciąża i laktacja

Nie stosować u kobiet w ciąży.

Prowadzenie pojazdów

Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Interakcje z innymi lekami

Nie stwierdzono.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono.
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