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     Ізатізон використовували у 19982005 рр. для лікування гострих і 

хронічних тонзилітів, гайморитів, синуситів, бронхітів, грипу, 

гострих респіраторно-вірусних захворювань, стоматитів, невритів, 

невралгії, артритів, травм і опіків шкіри, вульвовагінітів, ерозії 

шийки матки, запальних процесів геніталій. Кожному хворому за 

відомою методикою Фолля-Сарчука індивідуально підбирали дозу, 

яка коливалась від 0,5 до 1 мл Ізатізону. Здійснено лікування 316 

хворих. Оцінку ефективності препарату здійснювали за методикою,  

результати використання якої представлено в таблиці. 

Діагноз Кількість 

випадків 
Без ефекту Задовільно Добре 

Хронічний тонзиліт 7  3 7 

Гайморит 28  1 27 

Синусит 24  1 23 

Бронхіт 32   32 

Грип і ГРВЗ 72  2 70 

Неврит 12  2 10 

Невралгія 18  1 17 

Артрит 15 1 6 8 

Травми шкіри 21  2 19 

Опіки шкіри 15   15 

Запальні процеси 

геніталій 
28  1 27 

Стоматити 21  1 20 

Періостити 18  1 17 

Укуси комах 

(бджоли, оси) 
5   5 

Всього 316 1 21 297 

  



 З наведених у таблиці даних видно, що проліковано 316 

хворих з різними хворобами. Підтверджено високу ефективність 

лікування. В одному випадку неефективного лікування відзначено 

реакцію на Ізатізон у вигляді дерматиту. Шлях введення Ізатізону 

був індивідуальний з урахуванням діагнозу і особливостей перебігу 

хвороби: шляхом полоскання, тампонів, мікроклізм, компресів на 

шкіру, на вогнище ураження. Вік обстежених хворих складав від 1,5 

до 67 років. 

 При грипі і синуситах препарат закапували в ніс, полоскали 

горло. В разі бронхітів Ізатізон втирали в ділянку шиї і здійснювали 

інгаляції. При невритах, невралгіях, артритах його втирали в шкіру 

хворих ділянок і в місця проекції болю, покриваючи марлею і 

поліетиленовою плівкою. Уже через 2 години біль і набряки 

зменшувалися. 

 Наші спостереження свідчать про те, що Ізатізон – це препарат 

швидкої допомоги для кожної сім’ї, кожного медпункту і 

поліклініки, а також пунктів швидкої допомоги. 


