
Písomná informácia pre používateľov 

Sulfivit® sírový koncentrát do kúpeľa 

Zdravotnícka pomôcka. Na vonkajšie použitie! 
 
Návod na použitie 

Pred použitím pozorne prečítajte návod na použitie. Prípravok môžete používať bez lekárskeho dozoru 
k liečbe nižšieuvedených prípadov pohybového ústrojenstva a kožných ochorení. Pri použití dbajte na zvýšenú 
pozornosť podľa tohto návodu. Návod na použitie si uschovajte pre možnosť využitia informácií v budúcnosti. 
Sulfivit® sírový koncentrát sa používa k príprave kúpeľa so zložením podobným termálnej vode. Pozitívne účinky 
zložiek prípravku pri liečbe pohybového aparátu a kožných ochorení sú opísané v odborných článkoch a podložené 
skúsenosťami z predošlých storočí.  

Aké aktívne zložky obsahuje Sulfivit®? 

Sodík (natrium ion), chlór (chloridum ion), draslík (kalium ion), sulfid (sulfidum ion), bróm (bromidum ion) a jód 
(iodidum ion) 

Aké ďalšie látky obsahuje prípravok? 

Pomocné látky: čistená voda a glycerín 

Kedy sa odporúča? 

Kúpeľ sa odporúča pri nasledovných ťažkostiach: 

• reumatické ochorenia pohybového aparátu (okrem akútnych zápalových stavov), chronické zápaly kĺbov, 
artróza, chronické bolesti svalov 

• kožné choroby, seborea, dlhšie trvajúca psoriáza (nie čerstvé prípady), chronický ekzém 

Kedy sa nesmie Sulfivit® používať? 

Sulfivit® nepoužívajte pri akútnych kĺbových zápaloch, čerstvej a mokvajúcej psoriáze, zápaloch tenkého a hrubého 
čreva, akútnom zápale pečene a akútnej dysfunkcii pečene, akútnom zápale žlčníka, v aktívnych fázach TBC, 
zvýšenej činnosti štítnej žľazy a onkologických ochoreniach. Nesmie sa používať pri rozsiahlych plošných 
poraneniach pokožky, v akútnych fázach kožných ochorení neznámej príčiny, v ťažkých horúčkovitých stavoch a pri 
infekčných ochoreniach. Vyžaduje sa opatrnosť u pacientov so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych ochorení 
(napr. vysoký krvný tlak). V takýchto prípadoch je potrebná konzultácia ošetrujúceho lekára. 

Čo treba vedieť pre použitím Sulfivitu®? 

Musíte vedieť, či sa u Vás nevyskytuje niektorá z uvedených kontraindikácií. Pred kúpeľom si odložte kovové šperky, 
pretože sírový kúpeľ na nich zanechá čierny povlak. 

Môže sa prípravok používať u detí? 

Sírový kúpeľ sa neodporúča deťom do 14 rokov! 

Môže sa prípravok používať s inými liekmi? 

Nie sú známe žiadne prípady nežiadúcich interakcií s liekmi. Neodporúča sa zároveň, alebo tesne po kúpeli použitie 
iných kozmetických prípravkov. Počas kúpeľa nepoužívajte sprchovacie prípravky, šampóny ani mydlá. 



Môžu Sulfivit® používať tehotné, alebo dojčiace ženy? 

Tehotným a dojčiacim ženám sa neodporúča. 

Ako sa prípravok používa? 

Z fľaše nalejte 100 ml do 60 litrov vody s teplotou 34-36 °C. Doba kúpeľa je 20-30 minút. Po kúpeli nepoužite 
osušku. Osušte sa na vzduchu, oblečte sa a odpočiňte si na lôžku. Počas kúpeľa zabezpečte vetranie kúpeľne! 

Aké nežiadúce účinky sa môžu vyskytnúť? 

Počas kúry sa môžu objaviť bolestivé uzlinky, ktoré v priebehu kúry postupne miznú. Môžu sa zhoršiť stavy akútnych 
svalových, kožných a dýchacích ochorení, resp. s nimi súvisiace alergické reakcie (napr. vyrážky, ťažké dýchanie). 
Ak sa tieto stavy objavia, prerušte kúpeľovú kúru a poraďte sa so svojim ošetrujúcim lekárom! 

Čo je potrebné dodržať pri používaní Sulfivitu®? 

Dbajte na to, aby sa prípravok v nezriedenej forme nedostal do styku s pokožkou a do očí! Ak by sa tak predsa len 
stalo, ihneď umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte prvú pomoc! 

Prípravok uchovajte mimo dosahu detí! 

Sulfivit® používajte výhradne na prípravu liečivého kúpeľa! Nesmie sa prehltnúť, pretože zložky prípravku pri 
vnútornom požití spôsobujú otravu. Ak by sa tak predsa len stalo, okamžite vyhľadajte lekára! 

Ako dlho sa prípravok používa? 

Kúra pozostáva z 15-20 kúpeľov. Kúra sa môže opakovať po pol roku. V odôvodnených prípadoch je možné 
aplikovať dlhodobú kúru s 1-2 kúpeľmi za týždeň.  

Ako skladovať prípravok? 

Dôkladne uzavretý prípravok skladujte v miestnosti s teplotou do 25 °C, chráňte pred slnečným žiarením. 

Obsah balenie: 500 ml / fľaša. 

Spotrebujte do: 36 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, po otvorení do 1 mesiaca. 

Registrovaná zdravotnícka pomôcka: HU/CA01/58185/10 

Výrobca: Dr.Debreceni-NATURMED Kft., 7700 Mohács, Szabadság u.28., Maďarsko 

Distribútor pre SR: HUMAN PRO, s.r.o., Školská 3/3089, 934 01 Levice, Slovenská republika 

                  


