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Резюме. У статті наведено досвід практичного застосування вітчизняного антисептичного препарату
декаметоксину — Декасану, що володіє широким спектром антимікробної дії, для лікування хворих із
інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень. Включення
інгаляційного введення Декасану в комплекс лікування цих хворих сприяє швидшому настанню
клінічної ремісії захворювання, а також скорочує термін стаціонарного лікування.
Ключові слова: декаметоксин, Декасан, небулайзерна терапія, хронічне обструктивне захворювання легень.
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF NEBULAISER
THERAPY WITH DECASAN IN PATIENTS WITH
INFECTIOUS EXACERBATION OF CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN THE
CONDITIONS OF PULMONOLOGICAL DEPARTMENT
S.V. Kovalenko

Резюме. В статье приведен опыт практического
применения отечественного антисептического
препарата декаметоксина — Декасана, который
владеет широким спектром антимикробного дей
ствия, для лечения больных с инфекционным
обострением хронического обструктивного забо
левания легких. Включение ингаляционного вве
дения Декасана в комплекс лечения этих больных
способствует более быстрому наступлению кли
нической ремиссии заболевания, а также сокра
щает срок стационарного лечения.
Ключевые слова: декаметоксин, Декасан,
небулайзерная терапия, хроническое
обструктивное заболевание легких.

Resume. Experience of practical application of domes
tic antiseptic preparation of decametoxin — Decasan,
that owns the wide spectrum of antimicrobial action,
for treatment of patients with the infectious intensify
ing of chronic obstructive lung disease is resulted in the
article. Plugging of inhalation introduction of Decasan
in the complex of treatment of these patients is instru
mental in more rapid offensive of clinical remission of
disease, and also abbreviates the term of stationary
treatment.
Keywords: decametoxin, Decasan, nebulaiser therapy,
chronic obstructive lung disease.
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Небулайзерній терапії відводиться важливе
місце в лікуванні та реабілітації хворих із бронхо
легеневими захворюваннями на всіх етапах надан
ня медичної допомоги. Вона може застосовувати
ся як при стабільному перебігу хвороб органів
дихання, так і при їх загостренні [3].
На стаціонарному етапі небулайзерна терапія
посідає одне з провідних місць у лікуванні хво
рих з респіраторною патологією. Це стосується
використання таких препаратів, як муколітики,
бронхолітики, протизапальні та антибак
теріальні засоби.
У зв’язку із локалізацією патологічного проце
су в дихальних шляхах найбільш ефективним спо
собом застосування лікарських препаратів при
бронхолегеневих захворюваннях є інгаляційний.
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При цьому виключається ефект «firstpass» («пер
шого проходу») та зниження активності препарату
в печінці. Суттєвою перевагою інгаляційної те
рапії є висока концентрація медикаментів у ди
хальних шляхах при незначній загальній кількості
препарату і низький рівень концентрації в ор
ганізмі в цілому.
Лікарські речовини в аерозолях при інга
ляційному способі застосування впливають на
більшу поверхню слизової оболонки дихальних
шляхів, що веде до підвищення фармакологічної
активності ліків і швидкого терапевтичного ефек
ту. Крім того, лікарський препарат подається до
слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і ле
гень хімічно більш активним за рахунок розпиле
ного стану у вигляді аерозолю. Для небулайзерної
терапії застосовують антибактеріальні засоби —
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