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Bals sulphur żel 300 g
 

Cena: 39,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 g

Postać Żele

Producent SULPHUR ZDRÓJ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Bals Sulphur Żel w postaci żelu do stosowania na skórę jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. Na co jest Bals
Sulphur Żel? Wskazaniem do stosowania żelu jest choroba zwyrodnieniowa stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Lek Bals Sulphur Żel można też wykorzystać pomocniczo w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Ponadto znajduje on
zastosowanie w leczeniu dolegliwości bólowych lędźwiowo-krzyżowych oraz przy bólowych zespołach szyjnych. Wskazaniem do
stosowania leku Bals Sulphur Żel są również bóle i obrzęki, które występują po stłuczeniach, zwichnięciach, a także w rehabilitacji po
złamaniach. Działanie leku Bals Sulphur Żel można również wykorzystać w zabiegach jonoforezy oraz fonoforezy w przypadku choroby
zwyrodnieniowej stawów bądź zapalenia okołostawowego.

Podstawowy składnik czynny leku Bals Sulphur Żel to solanka siarczkowa, czyli substancja bogata w związki siarki. Mowa o siarce
dwuwartościowej, koloidalnej oraz jonach wodorosiarczkowych. W składzie wspomnianej solanki znaleźć można także jony innych
pierwiastków – w tym magnezu, wapnia, sodu, potasu, chloru czy żelaza. Lek Bals Sulphur Żel wykazuje miejscowe działanie
przeciwobrzękowe i przeciwbólowe, a także przeciwzapalne. Dodatkowo jony siarki absorbowane są przez skórę i biorą udział w syntezie
składnika, który buduje chrząstkę stawową. Działanie Bals Sulphur Żel polega na redukcji towarzyszących poruszaniu się bólowych
dolegliwości stawów.

W opakowaniu znajduje się 300 g leku Bals Sulphur Żel. W skład 100 g żelu wchodzi 2,1% wody chlorkowo-sodowej (solanki)
siarczkowej, jodkowej, a także etanol 96%, woda oczyszczona, metyloceluloza, mentol oraz etylu parahydroksybenzoesan. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami. Jeśli
lekarz nie zaleci inaczej, należy wcierać lek Bals Sulphur Żel w skórę w okolicy chorych stawów i mięśni z częstotliwością 2–3 razy na
dobę. Każdorazowo należy wybrać ilość żelu dostosowaną do wielkości smarowanego obszaru skóry. Przy wcieraniu żelu należy lekko
masować skórę. Lek Bals Sulphur Żel powinien być stosowany przez około 2–3 tygodnie.

Dotychczas nie zostały stwierdzone żadne działania niepożądane leku Bals Sulphur Żel. Jeżeli jednak pacjent zaobserwuje u siebie
jakiekolwiek skutki uboczne działania leku, powinien skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Istnieją także pewne przeciwwskazania
do stosowania leku Bals Sulphur Żel, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na składniki
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czynne lub pomocnicze produktu. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy mogące wskazywać na nadwrażliwość na produkt, powinien
odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. Pacjentki w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem indywidualnie w
kwestii możliwości stosowania leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Bals Sulphur Żel u dzieci
nie zaleca się używania go w tej grupie wiekowej.

Skład
Substancja czynna: 100g żelu zawiera 2,1% woda chlorkowo sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa, siarczkowa - 97,5 g. oraz mentol
10mg, etanol 70% - 1,2g, p-hydroksybenzoesan etylu - 20mg, metyloceluloza q.s.

Wskazania i działanie

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( zzsk )
Bóle i obrzęki po stłuczeniach , zwichnięciach i w rehabilitacji po złamaniach
pomocniczo w reumatoidalnym zapaleniu stawów ( rzs ) , bólowych zespołach szyjnych , barkowych i lędźwiowo - krzyżowych .

Dawkowanie
Żel do stosowania na skórę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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