
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Maść borowinowa 60 g
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 g

Postać Maści

Producent SULPHUR ZDRÓJ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Wodny wyciąg borowinowy

Opis produktu
 

Wstęp
Maść borowinowa – na ból stawów 

Maść borowinowa to lek bez recepty w formie kremu. Jest przeznaczony do stosowania pomocniczego w przypadku reumatoidalnego
zapalenia stawów (RZS), zespołu bólowego barkowego, szyjnego i lędźwiowego, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
(ZZSK), choroby zwyrodnieniowej stawów oraz stanów pourazowych narządu ruchu. Substancją czynną jest wodny wyciąg borowinowy.
Wśród składników pomocniczych można wymienić maść cholesterolową, parahydroksybenzoesan etylu i olejek sosnowy.

Choroba zwyrodnieniowa stawów pojawia się na skutek destabilizacji procesów degradacji i powstawania chrząstki stawowej oraz
warstwy podchrzęstnej kości. Dochodzi do tego na skutek czynników mechanicznych i biologicznych. Ostatecznie zmiany obejmują
wszystkie tkanki stawu.

Wyróżnia się dwa rodzaje tej choroby: pierwotną, gdzie przyczyna jest nieznana oraz wtórną, która jest spowodowana miejscowymi
uszkodzeniami struktur, chorobami ogólnoustrojowymi i niewłaściwą budową stawu.

Wśród czynników, które wywołują wtórną chorobę zwyrodnieniową stawów, można wymienić:
● ostre i przewlekłe urazy stawów,
● wrodzone i rozwojowe wady kostno-stawowe,
● problemy metaboliczne, takie jak choroba Wilsona,
● choroby endokrynologiczne, np. nadczynność przytarczyc, cukrzycę i otyłość,
● choroby spowodowane odkładaniem się soli wapnia,
● neurodystrofię stawów i kości,
● dnę moczanową,
● RZS.

Na rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów szczególnie narażeni są starsi, kobiety oraz osoby zmagające się z nadwagą i otyłością,
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cierpiące na mutacje genetyczne lub zaburzenia czucia głębokiego, uprawiające sport wyczynowy, intensywnie biegające, prowadzące
siedzący tryb życia oraz pracujące na stanowisku, które wymaga częstego zginania kolan.

Problemy ze stawami wymagają konsultacji medycznej. Aby złagodzić dolegliwości bólowe związane z chorobą, można sięgnąć po lek –
taki jak maść borowinowa. Jej substancja czynna, czyli wodny wyciąg borowinowy, zawiera kwasy humusowe, czyli fulwokwasy i kwasy
huminowe. Produkt zawiera także sole mineralne, takie jak sód, wapń, magnez i chlorki, garbniki, ciała estrogenne, a także inne
mikroelementy. Wspomagają one łagodzenie dolegliwości bólowych związanych z zapaleniem stawów. Ponadto lek wykazuje działanie
przeciwzapalne i przyspiesza ustępowanie zmian pourazowych. Zabezpiecza również chrząstki stawowe.

Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe oraz takie, które nie powinny stosować silnie przegrzewających zabiegów
borowinowych. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem maści.

Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zleci inaczej, produktu należy używać w małej ilości (1–2 cm maści) na obszary wokół chorych mięśni i
stawów – 1–3 razy dziennie przez 2–3 tygodnie. Po nałożeniu na skórę trzeba go delikatnie wmasować.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w którym panuje temperatura poniżej 25°C. Nie wolno go
używać po upływie terminu ważności. W celu ochrony środowiska produkt należy zutylizować zgodnie ze wskazówkami farmaceuty. Nie
można wyrzucać go do kanalizacji czy domowych pojemników na śmieci.

Skład
Substancja czynna: wodny wyciąg borowinowy (40,0%), olejek sosnowy (0,5%), aseptyna A (0,1%), maść cholesterolowa /podłoże/
(59,4%)

Wskazania i działanie

Reumatoidalne zapalenie mięśni i stawów (rzs),
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
Zespoły bólowe szyjne, barkowe i lędźwiowe,
Choroba zwyrodnieniowa stawów,
Stany bólowe i obrzękowe po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach.

Dawkowanie
Wodny wyciąg borowinowy zawiera w swoim składzie kwasy humusowe (kwasy huminowe i fulwokwasy), chlorek sodowy oraz jony
wapnia i magnezu. Składniki czynne wyciągu borowinowego działają hamująco na aktywność hialuronidazy, a metabolity kwasów
humusowych wykazują działanie bakteriostatyczne. Ponadto składniki lecznicze zawarte w borowinie powodują obniżenie czynników
zwiększających stan zapalny chrząstki stawowej oraz podwyższają poziom cytokin działających ochronnie na chrząstkę stawów.
Stosowanie borowin pobudza sekrecję glikokortykoidów nadnerczy, a więc wcieranie maści borowinowej jest rodzajem swoistej
endogennej glikokortykoterapi, co powoduje szybsze wchłanianie się wysięków zapalnych w przewlekłych schorzeniach stawów,
ścięgien i mięśni na tle gośćcowym, urazowym, zapalnym i zwyrodnieniowym. Leczenie maścią borowinową eliminuje czynnik termiczny
(temp. ok. 40&deg;C), występujący w klasycznych zabiegach borowinowych, co jest szczególnie korzystne u chorych ze współistniejącą
osteoporozą.
1-3 razy dziennie lekkim masażem wcierać maść w chore stawy i mięśnie.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

