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ними препаратами I ряду в лікуванні загострень брон-
хіальної астми, атопічного дерматиту, хронічної безпе-
рервно рецидивуючої кропив’янки, ускладненого алер-
гічного риніту. 

Висновки
1. Стандартна схема антибактеріальної терапії з 

використанням Фроміліду®Уно у хворих з алергологіч-
ною патологією є безпечною і доступною.

2. Лікування з використанням Фроміліду®Уно сприяло 
швидкому настанню клінічної ремісії захворювань, не 
викликало важких побічних реакцій, а ті, що спостеріга-
лись, були не виражені та не вимагали відміни препарату.

3. Схема лікування з використанням Фроміліду®Уно 
може з успіхом використовуватись для лікування хворих 
на бронхіальну астму, атопічний дерматит, кропив’янку, 
ускладнений алергічний риніт.
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ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ КЛАРИТРОМІЦИНУ В 
СУЧАСНІЙ ТЕРАПІЇ АЛЕРГІЧНИХ СТАНІВ

О. М. Гиріна, П. В. Грішило, Л. Д. Вітик 
Резюме

Проаналізовано результати лікування з використанням 
кларитроміцину (Фромілід®Уно, KRKA) 164 хворих: на бронхіаль-
ну астму (108 чоловік), атопічний дерматит (16), алергічний 
риніт (16) та на кропив’янку (28). Пацієнти отримували препарат 
на протязі 10–14 днів на фоні патогенетичної терапії. 
Встановлено, що лікування сприяло швидкому настанню клініч-
ної ремісії захворювань, не викликало важких побічних реакцій, 
а ті, що спостерігались, були не виражені та не вимагали відміни 
препарату. Схема лікування з використанням Фроміліду®Уно 
може з успіхом використовуватись для лікування хворих на 
бронхіальну астму, атопічний дерматит, кропив’янку, ускладне-
ний алергічний риніт.

CLARITHROMYCIN IN MODERN THERAPY OF ALLER-
GIC CONDITIONS

O. M. Gyrina, P. V. Grishylo, L. D. Vityk
Summary

We analyzed the results of treatment using clarithromycin 
(Fromilid® Uno, KRKA) of 164 patients with asthma (108 patients), 
atopic dermatitis (16 patients), allergic rhinitis (16 patients) and 
urticaria (28 patients). The patients took medicine during 10-14 
days on the background pathogenesis therapy. It was proved that 
the therapy shortened the time to clinical remission, caused no 
serious adverse reactions (those registered adverse reactions were 
mostly mild and did not require discontinuation of drug). The 
regime of treatment using Fromilid®Uno may successfully be used 
for therapy of patients with asthma, atopic dermatitis, urticaria and 
complicated allergic rhinitis.


