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Суть впровадження:

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
"МУКОЗА КОМПОЗИТУМ" В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних
установах практичної охорони здоров'я (обласних, міських,
районних) педіатричного, алергологічного та пульмонологічного
профілю програма лікування бронхіальної астми з використанням
антигомотоксичного препарату "Мукоза композитум" (фірма
"Нееl, Німеччина).
"Мукоза композитум" є комплексним антигомотоксичним
препаратом з широким спектром дії, зумовленим комбінацією 36
гомеопатичних компонентів, що здатні впливати на слизові
оболонки при їх банальному запаленні (Belladonna, Nux vomica,
Pulsatilla, Sulfur), запаленні з нагноєнням (Hydrastis) чи з
виразками (Аrgentum nitricum, Oxalis, Anacardium, Phosphorus,
Ipecacuanha, Kreasotum, Kalium bichromicum), при дегенеративних
(Condurango) та інших порушеннях. Найбільш виражений тропізм
препарату до слизових оболонок респіраторного і травного
трактів. В основі дії препарату "Мукоза композитум" лежить
стимуляція захисних властивостей слизових оболонок, глибокий
вплив на регенеративну функцію тканин і органів.
При об'єктивному обстеженні у 50-80% дітей з бронхіальною
астмою виявляється патологія травної системи.
Доцільність застосування даного препарату зумовлена
індивідуальним підходом в лікуванні дітей з урахуванням
супутніх захворювань органів травлення в рамках глобальної
стратегії лікування бронхіальної астми.
Курс лікування препаратом "Мукоза композитум"
складається з 10 внутрішньом'язових ін'єкцій по 2,2 мл: 4 ін'єкції
з інтервалом 2 рази на тиждень і 6 ін'єкції з інтервалом 1 раз на
тиждень. Повторний курс лікування слід проводити через 3-6
місяців.
Показання для призначення препарату "Мукоза композитум":
бронхіальна астма різного ступеня важкості в міжприступному
періоді на тлі базисної терапії за наявності супутніх
функціональних або хронічних захворювань органів травлення.

Ефект від використання препарату "Мукоза композитум" на
тлі базисної терапії відмічається на першому тижні лікування:
зменшення частоти і важкості приступів задухи, катаральних
симптомів захворювання, зникнення нічних симптомів астми. При
цьому зменшується необхідність у використанні інгаляційних β2агоністів, теофілінів короткої та пролонгованої дії.
Після завершення курсу лікування у всіх дітей зафіксовано
стан ремісії (контроль симптомів та функціональних порушень),
зникли симптоми захворювань травного тракту і неспецифічні
прояви ендогенної інтоксикації. Зареєстровано позитивний вплив
препарату на клітинну, гуморальну ланки системної імунної
відповіді і показники фагоцитарної активності лейкоцитів.
Ремісія зберігається протягом 3-х місяців, а у 80% дітей протягом 6-ти місяців. Більш швидкий і достатній контроль
симптомів і функціональних порушень дозволяє перейти на
нижчий класифікаційний ступінь і послабити терапію за рахунок
зменшення використання інгаляційних глюкокортикоїдів.
Аналіз віддалених результатів підтверджує ефективність
проведеного лікування, що проявляється більш сприятливим
перебігом хвороби протягом тривалого часу - досягається більш
тривала ремісія.
Вищевикладене є підставою рекомендувати використання
препарату "Мукоза композитум" в лікуванні дітей хворих на
бронхіальну астму за наявності супутніх захворювань органів
травлення для підвищення терапевтичного ефекту базисної
терапії.
Ускладнень, побічних реакцій не відзначено.
Протипоказань немає.
За додатковою інформацією з даної проблеми слід звертатись
до авторів листа.

