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ЗАСТОСУВАННЯ ІНГАЛЯЦІЙ ЛІПІНУ ТА АМБРОКСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ НЗЛ У ДІТЕЙ
Пропонується для використання в практиці роботи дитячих поліклінік, стаціонарів і санаторіїв пульмонологічного профілю схема застосування інгаляцій Ліпіну та Амброксолу в комплексній терапії НЗЛ у дітей, розробленої в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського.
Вітчизняний препарат Ліпін природного походження, який по суті є ліофілізованим яєчним фосфатидилхоліном. При змішуванні з фізіологічним солевим розчином препарат легко переходить у стан суспензії, утворюючи ліпосоми. Препарат сприяє прискоренню дифузії кисню з легень у кров, нормалізує процеси тканинного дихання, гальмує процеси перекисного окислення ліпідів, має мембранопротекторні властивості. Амброксолу гідрохлорид (Лазолван) має мукокінетичні та секретолітичні властивості, сприяє виділенню в'язкого секрету з дихальних шляхів і зменшує закупорку слизом, знижує в'язкість харкотиння за рахунок деполімеризації мукополісахаридних фібрил зменшує адгезію харкотиння до стінки бронха за рахунок стимуляції сурфактанта, стимулює евакуацію секрету з дихальних шляхів за рахунок регенерації миготливого епітелію.
Мета застосування зазначених препаратів - підвищення ефективності лікування дітей з неспецифічною патологією легень.
Дітям з НЗЛ (рецидивуючий бронхіт, гостра пневмонія, бронхіальна астма) рекомендується розроблена схема лікування, яка, поряд з традиційними антимікробними та протизапальними засобами, включає в себе суміш інгаляцій Ліпіну та Амброксолу. Ліпін призначається у дозі 10-15 мг/кг маси тіла, амброксол - по 2 мл розчину (15 мг).
Для приготування інгаляційної суміші пропонується така послідовність дій:
-	додати до вмісту флакона Ліпіну 5 мл фізрозчину при кімнатній температурі;
-	розчинити при легкому струшуванні;
-	до розчину Ліпіну додати 2 мл амброксолу;
-	додати дистильованої води/ щоб загальний об'єм інгаляційної суміші складав 10 мл.
Для інгаляцій слід використовувати лише ультразвукові інгалятори. Тривалість однієї інгаляційної процедури 5-7 хвилин. Зазначеним контингентам дітей суміш препаратів призначається у вигляді одноразових щоденних ультразвукових інгаляцій протягом 5-ти днів.
Інгаляції суміші Ліпіну та амброксолу в комплексі з антибактеріальною терапією сприяють прискоренню процесу одужання/ що проявляється в позитивній динаміці клінічних і лабораторних показників запалення.
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