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SÓL BOCHEŃSKA 1KG
 

cena: 12,80 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 1 kg

Producent Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-
Bromowych „SALCO” S.J.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Wskazania: 

schorzenia reumatyczne: reumatoidalne zapalenie stawów zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa choroby
zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien zapalenie korzonków nerwowych schorzenia
pourazowe narządu ruchu, w trakcie rekonwalescencji choroby,

przemiany materii: dnawe zapalenie stawów profilaktyka niedoczynności tarczycy schorzenia ginekologiczne: przewlekłe
zapalenie przydatków schorzenia dermatologiczne,

jako środek pomocniczy: łuszczyca rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe, choroby układu naczyniowego:
zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn, choroby układu oddechowego: przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok
obocznych nosa.

Działanie: 

ciepła kąpiel mineralna działa na organizm kompleksowo, zarówno na skórę i błonę śluzową, jak i pośrednio na cały organizm. Powoduje
rozpulchnienie naskórka, umożliwiając wchłanianie składników mineralnych. Powstający na skórze płaszcz solny dostarcza
długotrwałych bodźców osmotycznych, działa antyseptycznie i wspomaga leczenie chorób skóry.

Sposób użycia: 

kąpiele (temperatura 35-36°C): 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.
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Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieli nie powinno przekroczyć 1,5% (1,5kg na 100 l wody), wanna zawiera około 100l wody.

Inhalacje (temperatura 37°C): zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu do 3%. Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie
oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora (łyżka stołowa zawiera około 10g soli).

Przeciwwskazania: 

kąpieli nie należy stosować (podobnie jak ciepłych kąpieli wodnych) we wszystkich przypadkach, gdy ze względu na stan organizmu
niewskazane jest jego narażenie na działanie silnych bodźców. Dotyczy to zwłaszcza ostrych stanów zapalnych, niewydolności krążenia,
chorób naczyń wieńcowych i wad serca, chorób nowotworowych, czynnych procesów gruźliczych, nadciśnienia i psychopatii. Nie zaleca
się inhalacji roztworami soli we wszystkich ostrych stanach chorobowych dróg oddechowych oraz przy nadczynności tarczycy.

Skład: 

kationy: sodu nie mniej niż 35%, wapnia nie więcej niż 1,5%, magnezu nie więcej niż 0,8%, aniony: chlorkowe nie mniej niż 55%, jodkowe
nie mniej niż 0,03%, bromkowe nie mniej niż 0,05%.
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