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Общоприетият метод на лечение на
това заболяване в оториноларингологичната практика се явява хирургичната намеса –
аденотомия. Оперативната намеса обаче
има палиативен характер и не отстранява
причината за увеличените аденоидни вегетации. Много често възникват рецидиви на
заболяването и обостряне, изискващи повторна хирургична намеса. Това прави особено актуално търсенето на методи и средства за алтернативно лечение, способни да
преустановяват хипертрофията на лимфоидните тъкани на носоглътката в условията
на постоянно действащи провокиращи фактори. В този план като най-перспективни се
оказват хомеопатичните препарати.
Предимства на хомеопатичните лекарствени средства се явяват нормализирането
на невроендокринните нарушения и имунологичния дисбаланс на нивото на целия организъм, като се наблюдава и ефективно намаляване на локалните симптоми на патологичния
процес. При това те не оказват странични
действия и са безопасни за децата.
За намаляване на аденоидната хипертрофия
препарат на избор е станал комплексният хомеопатичен препарат Цинабсин, предназначен
за лечение на остри и хронични синуити. Ефектът на намаляване на аденоидните вегетации
и ликвидацията на гнойно-възпалителния процес в тях е бил отбелязан в курса на лечение
с Цинабсин при деца със синуит. По-задълбоче-
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но изучаване и анализ на хомеопатичните лекарствени компоненти, влизащи в състава на
Цинабсин, показва, че всяко от тях положително повлиява редица симптоми, съпътстващи
аденоидните вегетации: намаляват отока на
носната лигавица, повлияват гнойната секреция, облекчават носовото дишане, намаляват
чувството за напрежение в областта на корена на носа и главоболието. При продължителен
прием всички компоненти способстват за ликвидация на възникващите нарушения и нормализиране на защитните свойства на лимфоидната тъкан и лигавицата на носа.

Резюме
Пациенти: 53 деца (34 момичета и 19 момчета).
Възраст: между 4 и 12 години.
Терапевтичен курс: 3 х 1 табл. Cinnabsin +
промивки на носа.
Продължителност: 3 месеца.
Групи:
1 група: 38 деца с хипертрофия на носоглътката и съпътстващ аденоидит;
2 група: 15 деца с хипертрофия на носоглътката без аденоидит.

Анамнестични данни
45 деца с аденоидни вегетации 2 степен;
8 деца с аденоидни вегетации 2–3 степен;
38 деца със съпътстващ аденоидит.
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Критерии за оценка
на лечението

♦ Степен на намаляване на аденоидните
вегетации.
♦ Честота на рецидивите на аденоидита.
♦ Възникване на ОРВИ и интеркурентни
инфекции в хода на лечение.
♦ Динамика на симптоматиката (обща).

♦ възстановяване на носовото дишане;
♦ намаляване на съпътстващото главоболие;
♦ подобряване на общото състояние.
В хода на лечението с Cinnabsin при никой
от участниците в изследването не са възниквали ОРВИ.
Странични ефекти и странични реакции
не са наблюдавани.

Заключение

Резултати
Клиничен ефект:
♦ в 1 група подобрение е наблюдавано при
71.2% от децата;
♦ във 2 група подобрение е наблюдавано
при 64.3% от децата;
♦ аденотомия е направена при 7 деца.
И в двете групи е отчетена положителна динамика:
♦ пълна ликвидация на симптомите на
аденоидита;
♦ намаляване на аденоидните вегетации;

Използването на Цинабсин, както при провеждането на комплексно лечение, така и в
случаите на монотерапия, повишава ефективността на терапевтичното въздействие, намалява броя на рецидивите и необходимостта от оперативно лечение.
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Лечение и профилактика на остри и хронични синуити

Cinnabsin
 Активатор на МУКОЦИЛИАРНИЯ
КЛИРЪНС
 Успокоява ОТОКА и възпалението на
носната лигавица
 Възстановява нормалния ДРЕНАЖ на
синусите
 Стимулира специфичната и
неспецифична ИМУННА ЗАЩИТА
 Намалява броя на РЕЦИДИВИТЕ при
хроничните форми на заболяване
 Висок профил на БЕЗОПАСНОСТ

