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SULPHUR BUSKO Reumogel żel 130G (butelka)
 

Cena: 44,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 130 g (butelka)

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Reumogel
Postać: żel
Dawka: -
Opakowanie: 130 g (but.)
Skład: W 100,0g produktu leczniczego znajduje się: substancja czynna: 48,0g wodnego wyciągu borowinowego; substancje
pomocnicze: 2,0g metylocelulozy; 1,2g etanolu 70%; 0,2g etylu parahydroksybenzoesanu; 0,1g mentolu; woda dest. ad.100
Działanie: - przeciwzapalne- przeciwbólowe- jonoforeza/ fonoforezaSubstancje aktywne zawarte w skoncentrowanym wyciągu
borowinowym działają przeciwzapalnie (poprzez hamowanie aktywności hialuronidazy i obniżenie stężenia czynników nasilających
procesy zapalne). Wyzwolenie ciał histaminopodobnych powoduje efekt przekrwienia skóry, poprawia się mikrokrążenie w tkankach, co
przyspiesza procesy naprawcze. Podniesienie progu odczuwania bólu zmniejsza dolegliwości bólowe. Korzystne działanie na stawy
związane jest również z działaniem cytokin działających ochronnie na chrząstkę stawową.Leczenie reumogelem w przeciwieństwie do
klasycznych zabiegów borowinowych nie wymaga zastosowania czynnika termicznego. Temperatura klasycznego zabiegu
borowinowego to 42-46oC, czasu trwania zabiegu to 20-30 minut, co jest niekorzystne dla chorych z nadciśnieniem, chorobami układu
krążenia, znacznie osłabionych, z zaawansowaną osteoporozą.Jonoforeza / FonoforezaW sanatoriach i zakładach fizykoterapii
wykorzystuje się wodne wyciągi borowinowe i żele do zabiegów jonoforezy (katoda - prąd galwaniczny 10-20 mA) oraz zabiegów
fonoforezy (ultradźwięków) w dawce 0,2-0,6 W/cm2.
Wskazania: - Choroba zwyrodnieniowa stawów- Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
: Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu w tym etylu parahydroksybenzoesan.
Zachować szczególną ostrożność stosując reumogel, gdyż leku nie należy stosować na uszkodzoną skórę (np. rany , oparzenia)
Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby.
Dawkowanie: 2-3x dziennie lekkim masażem wcierać żel w chore stawy i mięśnie. Zaleca się stosowanie przez okres 2-3 tygodni.
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