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Sól iwonicka lecznicza 1 kg
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 kg

Postać Proszki

Producent UZDROWISKO IWONICZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
(zawartość substancji czynnych)
1 kg soli zawiera około:

450 g jonu chlorkowego,
1,2 g bromkowego,
około 0,33 g jodkowego.

Wskazania i działanie

Sól jodobromowa iwonicka jest naturalnym produktem leczniczym wytwarzanym od 1867 r. z leczniczych wód jodobromowych
stosowanych w leczeniu uzdrowiskowym. Sól otrzymywana jest tradycyjną metodą warzelnianą gwarantującą zachowanie
cennych właściwości i długotrwałej wartości leczniczej. Stosowanie kąpieli opartych na soli jodobromowej iwonickiej odpowiada
kąpielom mineralnym wykonywanym w Uzdrowisko Iwonicz S.A. podczas kuracji leczniczych.
Kąpiel solankowa działa kompleksowo zarówno na skórę, jak też na cały organizm, poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych
spowodowane bodźcem cieplnym i składnikami mineralnymi. Następuje przekrwienie skóry, narządów wewnętrznych i tkanek
przyczyniając się do ich lepszego odżywienia, szybszego usuwania produktów przemiany materii, pobudzenia sił
odpornościowych oraz poprawy warunków resorpcji ognisk zapalnych co przyczynia się do ustąpienia dolegliwości.
Mikrokryształki osadzające się w skórze posiadają właściwości higroskopijne, co decyduje o zatrzymaniu wody w skórze i
zmniejszeniu utraty ciepła. Powodują one dodatkowo długotrwały bodziec osmotyczny, który pobudzając procesy
odpornościowe wzmaga procesy bakteriobójcze na powierzchni skóry.
Inhalacje roztworów soli jodobromowej powodują pobudzenie układu odpornościowego w obrębie układu oddechowego, co
decyduje o skuteczności produktu w leczeniu wspomagającym przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych.

Przeznaczenie
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przewlekłe schorzenia: stawów, ścięgien, mięśni, nerwów, kości i okostnej na tle gośćcowym, zapalnym, toksycznym, urazowym
i zwyrodnieniowym,
nerwobóle,
przewlekłe zapalenia przydatków,
skaza limfatyczna,
przewlekłe choroby dróg oddechowych.

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono.

Dawkowanie
Preparat przeznaczony do stosowania zewnętrznego.

Do kąpieli, okładów leczniczych w roztworze 0,5-3%, tj. 0,5-3 kg na 100 litrów wody, temperatura wody 37-39°C, czas kąpieli
15-30 minut. Kąpiele mogą być stosowane codziennie lub co drugi dzień. Na jeden cykl kuracyjny wymagane jest od 15 do 20
kąpieli. Między kuracjami wskazana jest przerwa 2-3 miesięcy.
Do inhalacji w roztworze 0,5-1% tj. 5-10 g soli na 1 litr wody o temperaturze 37-39°C. Inhalacje przez nos lub usta stosuje się
codziennie - na jedną kurację wymagane jest 15-20 seansów. Kuracja, zależnie od wskazań lekarza, może być powtarzana
wielokrotnie, po przerwach 14-30 dni.

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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