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Замовлення № 084

В останнє десятиліття з'явилися повідомлення про викорис
тання в ревматології антигомотоксичних препаратів. Антигомотоксикологія передбачає застосування одиничних чи комплексних
гомеопатичних препаратів, виготовлених з рослин, тканин, ор
ганів, із продуктів хвороби (нозодів), гомеопатизованих токсинів і
різних хімічних сполук. Крім лікувального ефекту їм властиві
відсутність побічної дії, лікарської залежності, тощо. В комплекс
не лікування дітей з ЮРА, поряд із традиційною терапією, вклю
чаються антигомотоксичні препарати Траумель С, Лімфоміозот,
Коензим композитум, Цель Т. Вони призначаються як у гострому
періоді, так і на етапах реабілітації. Ці препарати подовжують
період ремісії основного захворювання, сприяють санації
хронічних вогнищ інфекції. Траумель С у вигляді розчину для
ін'єкцій в ампулах або таблетках у своєму складі містить
компоненти рослинного, мінерального та тваринного походженна,
що мають активну протизапальну та протиексудативну дію, зне
болює і регенерує синовіальну оболонку суглобу, стимулює за
хисні сили організму. Призначається у гострому періоді дітям 2-6
років по 1,1 мл внутрішньом'язове через дві доби на третю на
курс 5 ін'єкцій, після чого призначається по 1/2 таблетці для роз
смоктування 3 рази на день на протязі двох тижнів. Дітям старше
6 років препарат призначається за тією ж схемою: по 2,2 мл
внутрішньом'язове та по 1 таблетці під язик 3 рази на день.
Для покращення процесів мікроциркуляції та відновлення уш
коджених тканин при ЮРА, використовують Коензим композитум. Цей препарат призначається дітям 2-6 років по 1,1 мл
внутрішньом'язове через 2 дні на третій від 5 до 10 ін'єкцій, а
дітям старше 6 років препарат вводиться у дозі 2,2 мл.
Лімфоміозот у своєму складі містить гомеопатичні розведення
компонентів рослин і мінералів, що забезпечують дренаж лімфа
тичної системи й усувають явища "лімфатизму". Застосовують в
комплексній терапії для зменшення проявів артриту, санації
хронічних вогнищ інфекції у носоглотці. Лімфоміозот дітям 2-6
років призначають по 8 крапель, старше 6 років по 10-20 крапель
у 2-3 мл води за 30 хвилин до їжі або через годину після їжі 2-3
рази на день протягом місяця.
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Цель Т призначаеться у 2-6 років по 1,1 мл внутрішньом'язове через 2 дні на третій від 5 до 10 ін'єкцій, дітям старше 6 років
препарат вводиться у дозі 2,2 мл для вщновлення дегенеративних змін у суглобах та протизапального ефекту.

