
 

 

 

 

INDIVIDUÁLNÍ      VANOVÉ      KOUPELE  

 

Kvalita minerální vody přírodního léčivého zdroje „Mušov 3G“

„Přírodní,  silně  mineralizovaná  voda,  chemického  typu  Cl-Na  (chlorido-sodného),  sirná,  se  zvýšeným
obsahem fluoridů a jodidů, termální teplá, hypotonická“  s celkovou mineralitou 2213 mg/l. 

Minerální voda je dlouhodobě po stránce kvalitativní stabilní.

Výskyt sirných minerálních vod je omezen na oblast jižní a severní Moravy.

Hlavním léčivým prvkem je sulfan, limitní hodnota pro uznání sulfanových minerálních vod je 2mg/l.

Porovnání s ostatními sirnými zdroji minerálních vod a subjekty poskytující léčebně rehabilitační služby:

- „Mušov 3G“ - obsah titrovatelné síry je více než 6 mg/l

                -  Lázně  Velké Losiny - obsah titrovatelné síry je více než 4 mg/l

                -  Lázně  Ostrožská Nová Ves - obsah titrovatelné síry je více než 4 mg/l

                -  Lázně  Slatinice - obsah titrovatelné síry je více než 2 mg/l

 

2)   Léčebné účinky sirných minerálních vod – mechanismus účinku, klinické účinky a indikace zevní
balneoterapie

   (  převzato z publikací Doc. MUDr. Dobroslavy Jandové, CSc., doktor honoris causa ČLS JEP, neurolog a
rehabilitační lékař s více než třicetiletou praxí v lázeňství)

Sirovodík a další ionty síry se vstřebávají kůží a sliznicemi, v kůži se rychle dostávají sorpcí přes mazové a
potní žlázky do těla. Ze sirovodíku se rychle uvolňuje vodík a spojí se s kyslíkem na vodu a do lymfatického
a krevního oběhu  se  dostává biologicky čistá aktivní  síra,  která – působí  výrazně pozitivně na  snížení
přilnavosti trombocytů, zlepšuje se mikrocirkulace a snižuje se tak riziko trombogeneze . Vysoce aktivní
iont  síry z  uvolněného  sirovodíku  vstupuje  do  oxidačních  pochodů.  V důsledku se  zvyšuje  biologické
aktivita  vysokomolekulárních  bílkovin,  enzymů  a  hormonů  bílkovinné  povahy.  Výsledkem  je  zvýšení
nitrobuněčných energetických zásob. Přijetím aktivního iontu síry do tkání se mění sírové můstky v pojivové
tkáni, tím se pozitivně mění elastické a mechanické vlastnosti pojiva.

Síra se podílí na zpomalení procesu odbourávání elastinu a kolagenu v chrupavkách, šlachách svalů a ve
fasciích. Má výrazný vliv na kvalitu pojivové tkáně svou vazbou na chondroitinsulfát a vazbou na kyselinu
hyaluronovou v tkáních pohybového systému.

Sulfanové vody mají prokázaný určitý desinfekční a protizánětlivý účinek na kůži.

Po sorpci sirovodíku lze v krvi ionty síry prokázat za 15 minut po ukončení celkové koupele, maximum je
dosaženo za 3 hodiny.

Prostřednictvím  krevního  oběhu  se  síra  dostává  i  do  sklivce  a  kloubního  mazu  a  příznivě  ovlivňuje
revmatologické procesy.

Síra je přirozenou součástí peptidů, bílkovin a hormonů, přes kůži se tak dostávají do organismu čisté ionty
síry bez  zátěže  transportních  mechanismů.  Vstřebávání  síry pozitivně  ovlivňuje  funkci  kůže,  podkoží  i
sliznice respiračního traktu a používá se tak při léčení chronických a recidivujících bronchitid s vazkým
hlenem.



Protidegenerativní účinek síry se projevuje u kožních onemocněních.

Jsou prokázány dlouhodobé klinické efekty v oblasti  kondice,  vzestupu nespecifické imunity a snížení
únavového syndromu.

Sirné vody mají výrazný terapeutický efekt u všech revmatických onemocnění, u chronických zánětlivých
procesů v pohybovém systému, borelióze, chlamydiových infekcí a.j.. 

Dále jsou indikovány u degenerativních onemocnění kloubů a páteře a u vertebroalgických syndromů. Ve
spojení  s  termoterapií  při  koupelích  působí výrazně analgeticky.  Balneoterapie sirnými vodami vede k
detoxikaci chronických otrav olovem, arzenem a rtutí.

Celkové koupele jsou indikovány u některých indikací gynekologických, u onemocnění  žilního a zvláště
pak lymfatického systému. 

Sirné vody ovlivňují sekundárně i procesy v kostní dřeni a dalších imunitních orgánech a mohou tak být také
díky svému detoxikačnímu účinku úspěšně využívány pro léčbu stavů onkologické indikace.

V pojetí lázeňsko - léčebně – rehabilitačním jsou sirné vody indikovány několika oblastech. (Tento výčet
indikací není kompletní)

Neurologická onemocnění

-          Stavy po operacích, ozařování nebo chemoterapii nádorů mozku, míchy a periferních nervů po ukončení
terapie

-          Obrna lícního nervu

-          Zánětlivé  nemoci  centrálního  nervstva  s plegií  či  parézami,  tj.  subakutní  a  chronické  stavy  po
meningoencefalitidách, encefalitidách, encefalomyelitidách a myelitidách apod.

-          Onemocnění míchy včetně nukleárních lézí

-          Roztroušená skleróza a jiná demyelizační onemocnění mimo ataku

-          Stavy po poraněních a operacích centrálního (mozek, mícha) a periferního nervstva s  poruchami hybnosti
se známkami obnovující funkce

-          Dětská mozková obrna při možnosti samostatného pohybu a bez výrazných psychických změn

-          Parkinsonova choroba

-          Nemoci lymfatického systému

Cévní onemocnění

-          Hypertenze I. a II. stupně 

-          Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách (3 měsíce po odeznění akutního stadia)

-          Chronický lymfatický edém

-          Nemoci lymfatického systému

 

Nemoci pohybového systému

-          Revmatoidní artridy I.-V. stupně

-          Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů

-          Degenerativní kloubní onemocnění

-          Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích

-          Mobilní skoliózy ve stálé rehabilitační péči – děti, dorost a dospělí do 26 let

 



Dermatologické onemocnění

-          Atopický ekzém

-          Toxické kontaktní dermatitidy

-          Psoriasis vulgaris

-          Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického

-          Stavy po popáleninách  po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev (do 6 měsíců 

od zhojení)

 

Gynekologická onemocnění

-          Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel

 

Indikace terapie poruch ANS a imunitního systému, jejich stimulace

-          Psychosomatická onemocnění

-          Osoby s výrazným poklesem imunity po opakovaném podávání ATB

-          U onkologických nemocných po ukončené terapii se souhlasem onkologa

-          Stavy po průmyslových otravách, náhodných otravách s postižením jater resp. parenchymových orgánů

 

Kontraindikace

-          Pokročilá arteriovenózní blokáda

-          Srdeční nedostatečnost

-          Syndrom anginy pectoris odpovídající CCS klasifikaci IV a další obecné kontraindikace

 

 

3)   Popis a četnost procedury dle doporučení Doc. MUDr. Jandové

 

-    vanová koupel ve vodě 37oC teplé maximálně 20 minut – pro vysoký obsah léčivých složek a

     mechanismus účinku je doporučeno nepřekračovat dobu koupele

-    odpočinek na lehátku po dobu 30 minut – v prostěradle s přikrývkou

-    po koupeli NESPRCHOVAT !

-    pro zachování účinku klidový režim minimálně 6 hodin po proceduře (bez sportovní či jiné zátěže)

 

 

      Doporučená četnost procedury

 

-    3 procedury za týden – lze aplikovat i 3 dny za sebou, max. 1 x za den

 

-    Efekty:           více jak 1 x – posílení dotčených funkcí organizmu

                            více jak 12 x – léčba



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 


