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Спосіб лікування гіпоксемічних станів внаслідок коронавірусної інфекції (SARS-CoV-2) 
належить до медицини, зокрема до реаніматології. 

Відомий спосіб лікування гіпоксемічних станів при SARS-CoV-2 за допомогою 
оксигенотерапії та штучної вентиляції легень (ШВЛ) (Тимчасові методичні рекомендації МОЗ 
України від 03.04.2020 р. Діагностика, лікування, профілактика ускладнень, інтенсивна терапія 5 

коронавірусної інфекції (2019 nCoV). Протокол № 3). 
Недоліком цього способу є недостатня його ефективність, пов'язана з неможливістю 

гемоглобіну (Нв) транспортувати у повному об'ємі кисень, оскільки коронавірус руйнує 1-β 
ланцюг Нв та звільняє іонізоване залізо. 

В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб лікування, який би 10 

компенсував ушкоджену кисневотранспортну функцію Нв і підвищував ефективність 
оксигенотерапії та ШВЛ. 

Поставлена задача вирішується тим, що хворим, які потребують оксигенотерапії та ШВЛ, 
призначають парентеральне (внутрішньовенне) введення емульсії перфторану у дозі 5-10 мл/кг 
маси тіла залежно від рівня гіпоксемії (за рівнем сатурації кисню (SaO2)). (Перфторан - 15 

кровозаменитель с газотранспортной функцией. Инструкция для врачей. СПб. 2001. - 22 с.). 
(Перфторан введений ВООЗ у міжнародну анатомо-клініко-хімічну класифікацію як 
кровозамінник під кодом В05А А03). 

Застосування способу. Хворому на коронавірусну інфекцію з явищами гіпоксемії і 
необхідністю в оксигенотерапії та ШВЛ внутрішньовенно вводять емульсію перфторану (за 20 

інструкцією) у дозі 5-10 мл/кг маси тіла (залежно від рівня гіпоксемії), одноразово. 
Попередній досвід лікування гіпоксемічних станів у хворих з респіраторним дистрес 

синдромом (РСДС) на тлі важкого перебігу вірусної інфекції з використанням оксигенотерапії і 
ШВЛ та перфторану (3 хворих в період 2005-2009 pp.) показав високу його ефективність щодо 
відновлення рівня SaO2 впродовж доби, відсутність ускладнень та летальних випадків, що дає 25 

змогу екстраполювати отримані дані лікування на аналогічні стани при коронавірусній інфекції 
SARS-CoV-2. 

Таким чином, запропонований спосіб дозволяє компенсовувати ушкоджену 
кисневотранспортну функцію Нв у хворих з гіпоксемічними станами на тлі вірусної інфекції, що 
може бути застосовано і при лікуванні коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. 30 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  
Спосіб лікування гіпоксемічних станів внаслідок коронавірусної інфекції (SARS-CoV-2), що 
включає штучну вентиляцію легень, який відрізняється тим, що хворим додатково 35 

призначають парентеральне (внутрішньовенне) введення перфторану. 
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