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Pasta borowinowa leczn. pasta 1 kg
 

Cena: 13,58 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 1 kg (1000 g)

Postać pasta na skórę

Producent/
Dystrybutor

BIOCHEM MICHALIK SP.JAWNA

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Borowina.  Wskazania Pomocniczo w dolegliwościach związanych z procesami zapalnymi stawów oraz w stanach bólowych po
stłuczeniach.  Działanie Stosowanie ciepłych okładów i kąpieli z użyciem preparatu Pasta borowinowa lecznicza łagodzi dolegliwości
bólowe związane ze stanem zapalnym.  Dawkowanie Do użytku zewnętrznego, przeznaczona do stosowania na skórę w postaci
okładów zawijań częściowych oraz kąpieli zawiesinowych w warunkach domowych i gabinetach rehabilitacyjnych. Do okładów i zawijań:
Preparat należy podgrzać do temperatury 38-39 °C przez umieszczenie pojemnika z preparatem w naczyniu z gorącą wodą i
wymieszaniu w celu równomiernego podwyższenia temperatury w całej masie preparatu. Preparat nakłada się na określoną część ciała
warstwa grubości 0,5-1cm, a następnie okrytą preparatem część ciała zawija się folię i ręcznik lub koc w zależności od wielkości
powierzchni ciała pokrytej preparatem. Zabieg powinien trwać co najmniej 30 minut, maksymalnie do 60 minut. Po zabiegu zmywa się
ciało strumieniem wody ni używając szczotek. Temperatura wody powinna wynosić 37-38 °C. Okład bez zwijań stosuje się głównie w
schorzeniach dermatologicznych, postępując zgodnie z zaleceniami. Technika wykonywania okładu analogiczna jak przy zawijaniach.  
Do kąpieli zawiesinowych: Kąpiel zawiesinową przygotowuje się przez zmieszanie 1 do 3 kg pasty borowinowej ze zwykłą wodą lecz nie
mniej niż 1 kg na wannę. Temperatura mieszaniny powinna być regulowana stosunkiem wody gorącej i zimnej. Przy czym nie może być
wyższa dla wody 80°C , a dla kąpieli zawiesinowej od 37°C do 38°C. Czas trwania zabiegu około 15 minut.  Czas trwania leczenia: zabiegi
można wykonywać codziennie w seriach 10-15 dniowych.  Informacja   Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do
opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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