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застосування препарату "Ангіоін'єль" у хворих на хронічні форми
ішемічної хвороби серця

Суть впровадження:

хвороби серця додатково до загальноприйнятої антиангінальної
терапії або у вигляді монотерапії, при наявності протипоказань до
призначення антиангінальних препаратів з гемодинамічною дією,
дозволяє підвищити ефективність лікування, якість життя хворих
та зменшити кількість госпіталізацій.

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних
установах практичної охорони

здоров'я (обласних, міських,

районних) терапевтичного і кардіологічного профілю комплекс
ний біологічний препарат "Ангіо-ін'єль" (виробництва фармацев
тичної

компанії

«Биологіше

Німеччина), у лікуванні

Хайльмиттель

Хеель

Гмбх»,

хворих на хронічні форми ішемічної

хвороби серця.

1,1

мл

розчину для ін'єкцій.
"Ангіо-ін'єль вводять внутрішньом'язово 1,1 мл

двічі на

тиждень. На курс лікування 10 ін'єкцій.
Препарат слід призначати з обережністю при гіперфункції
щитовидної залози, у зв'язку з його здатністю підвищувати її

Препарат містить: нітрогліцерин, рослинні складові (Asclepias
tuberosa, Сасtus, Сгаtaegus, Spigelia), компоненти тваринного
(Асіdum

Препарат "Ангіо-ін'єль" випускається в ампулах

formicicum,

Саstoreum

sibiricum)

та

мінерального

функціональну активність.
Позитивна дія

"Ангіо-ін'єлю"

зберігається

упродовж 4-6

місяців, у зв'язку з чим рекомендовано проводити повторні курси
лікування (2 рази на рік). Повторні курси пролонгують отриманий

походження (Рlumbum jodatum).
Препарат має ангіо- та кардіопретекторні властивості, має

ефект, чим запобігають порушення функції судин та серця.

антиаритмічний та спазмолітичний впливи, зменшує артеріальний

Враховуючи здатність препарату "Ангіо-ін'єль" підвищувати

тиск, покращує метаболізм міокарда, позитивно впливає на

скоротливу здатність лівого шлуночка та зменшувати його

вегетативний тонус організму. "Ангіо-ін'єль" здатний поліпшити

дилатацію,

ендотелій-незалежну вазодилатацію та стимулювати оптимізацію

функції (нормалізація NO-залежної дилатації судин) зазначений

ендотелій-залежної вазодилатації та захищати ендотелій судин.

препарат може бути віднесений до засобів патогенетичної терапії

Антиангінальна, гемодинамічна та негемодинамічна (метабо
лічна) терапія є основою сучасної терапії хворих з хронічними
формами ішемічної хвороби серця. Така терапія спрямована на
зменшення

симптомів

захворювання

та

ознак

ішемічного

ураження міокарда в умовах недостатнього кровопостачання.
Препарат "Ангіо-ін'єль" містить компоненти, завдяки яким має
властивості

як

антиангінального

гемодинамічного,

гак

і

негемодинамічного (метаболічного) засобу. Застосування препа
рату "Ангіо-ін'єль" у хворих з хронічними формами ішемічної

а також

покращувати показники

ендотеліальної

при хронічних формах ішемічної хвороби серця.
За додатковою інформацією з даної проблеми слід звертатись
до авторів листа.

