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(57) Спосіб лікування остеохондрозу хребта, що
полягає у введенні лікарських засобів, який
відрізняється тим, що вводять Traumel S
внутрішньом'язово 2,2мл через день, всього 10
ІН'ЄКЦІЙ, Zeel T паравертебрально 2,2мл через
день в найбільш болючі ділянки хребта з захоп-
ленням всього сегмента, всього 10 ІН'ЄКЦІЙ І DISCUS
compositum для внутрішньовенного введення на
аутокрові в КІЛЬКОСТІ 2,2мл ДВІЧІ на тиждень, всього
10 І Н ' Є К Ц І Й

Винахід відноситься до медицини і може вико-
ристовуватися в травматології та ортопедії для
лікування остеохондрозу хребта

Відомий спосіб лікування остеохондрозу хреб-
та полягає у підшкірному паравертебральному
введені Traumeel S по 2,2мл та Discus composition
по 2,2мл в один день у симетричні больові точки,
Zeel T по 1,0мл справа та зліва від хребта (всього
2,0мл) при наступній блокаді, кратність блокад З
рази в 1 та 2 тижні, 2 рази - на 3 та 4 тиждень
Всього по 5 ІН'ЄКЦІЙ Traumeel S, Discus compositum
та Zeel Т (див Моцарь С И , Игнатьев Е О Опыт
применения антигомотоксических препаратов
Traumeel S, Zeel T, Discus compositum в терапии
деформирующих артрозов, спондилоартрозов и
остеохондроза позвоночника // Биологическая те-
рапия - 2000 - №2 - С 34-42)

Проте, при застосуванні відомого способу не
завжди можна досягти зменшення болю та стійко-
го анальгетичного ефекту у хворих з вираженим
больовим корінцевим синдромом на протязі пер-
шого тижня лікування та значно покращити зага-
льний стан пацієнтів по закінченню курсу лікуван-
ня

В основу винаходу „Спосіб лікування остеохо-
ндрозу хребта" поставлене завдання шляхом змі-
ни схеми введення антигомотоксичних препаратів
Traumeel S, Discus compositum, Zeel T досягти ви-
раженого анальгетичного ефекту у хворих з ней-
рорефлекторними проявами остеохондрозу хреб-
та в перші дні лікування, досягти значного стійкого
покращення загального стану по закінченню курсу
лікування Поставлене завдання здійснюється

способом лікування остеохондрозу хребта, що
полягає у введенні лікарських засобів, який відріз-
няється тим, що вводять Traumel S внутрішньом'я-
зово 2,2мл через день, всього 10 інфекцій, Zeel T
паравертебрально 2,2мл через день в найбільш
болючі ділянки хребта з захопленням всього сег-
мента, всього 10 ІНЄКЦІЙ і Discus compositum для
внутрішньовенного введення на аутокрові в КІЛЬ-
КОСТІ 2,2мл ДВІЧІ на тиждень, всього 10 ІН'ЄКЦІЙ Це
дозволить зменшити КЛІНІЧНІ прояви остеохондро-
зу хребта, досягти стійкої ремісії захворювання,
покращити якість життя хворих

Спосіб лікування остеохондрозу хребта з ви-
користанням Traumeel S, Discus compositum, Zeel
T застосовується таким чином

Після попереднього пальпаторного виявлення
больових точок повздовж хребта та широкої обро-
бки спиртом цих місць проводять підшкірне пара-
вертебральне введення Zeel Т по 2,2мл в симет-
ричні больові точки через день, всього 10 інфекцій
Traumel S вводять внутрішньом'язово в КІЛЬКОСТІ
2,2мл через день після трьох кратної обробки
спиртом місця введення препарату -у верхнезов-
НІШНІЙ квадрант СІДНИЦІ, всього 10 ІН'ЄКЦІЙ Накла-
дають венозний джгут на середню третину плеча,
обробляють спиртом та пунктують одну з ліктьо-
вих вен шприцом, набирають 5мл венозної крові і
в цей ж шприць добирають 2,2мл Discus
compositum, перемішують, знімають джгут і вво-
дять внутрішньовенно Discus compositum ДВІЧІ на
тиждень, всього 10 ІН'ЄКЦІЙ

КЛІНІЧНИЙ приклад хвора Камінська В Б , 42
роки поступила в 1-е травматологічне відділення
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Вінницької МКЛ №2 з діагнозом остеохондроз
хребта з переважним ураженням поперекового
відділу, больовий синдром (медична карта стаціо-
нарного хворого №10480) Хвора скаржиться на
виражений біль в поперековому ВІДДІЛІ хребта,
який віддає в ліву ногу

Анамнез хворіє на протязі декількох років, ко-
ли вперше з'явився біль в поперековому ВІДДІЛІ
хребта Лікувалася амбулаторне з використанням
протизапальних препаратів, фізпроцедур Не див-
лячись на проведене лікування, покращення носи-
ло короткочасний характер У зв'язку з посиленням
болю госпіталізована у травматологічне відділення
для стаціонарного лікування

КЛІНІЧНО ВИЯВЛЯЛОСЯ обмеження рухів в попе-
рековому ВІДДІЛІ хребта із-за болю, пальпація па-
равертебральних точок в поперековому ВІДДІЛІ

хребта болюча, біль виражена більше зліва, пози-
тивні симптоми натягу зліва

Лікування орієнтуючись на больові точки в
поперековому ВІДДІЛІ хребта, проведені підшкірні
паравертебральні блокади цієї ділянки з Zeel T по
2,2мл через день В цей ж день вводили Traumel S
в внутрішньом'язово в КІЛЬКОСТІ 2,2мл через день,
всього 10 ІН'ЄКЦІЙ та Discus compositum по 2,2мл
вводили внутрішньовенно на аутокрові в КІЛЬКОСТІ
2,2мл ДВІЧІ на тиждень, всього 10 ІН'ЄКЦІЙ

Результат після перших ІН'ЄКЦІЙ препаратів
хвора відчула значне зменшення болю в попере-
ковому ВІДДІЛІ хребта, наприкінці 1 тижня після
початку лікування наступило виражене покращен-
ня самопочуття Через 4 тижні у хворої відзнача-
ється відсутність больового синдрому та невроло-
гічних проявів захворювання, стійка ремісія
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