ორსულთა და მელოგინეთა ჰემოროიდული კრიზების
მკურნალობა კამელინ მ 3 -ით და კამელინ მ 4 -ით (მალამო და
სანთლები)
ჰემოროიდული კრიზების ეტიოლოგია ორსულებსა და
მელოგინეებში
.ყაბზობა
. სისხლძარღვთა პათოლოგიებისადმი განწობა
. მცირე მენჯის ღრუს სისხლსავსეობა და ვენურუ სტაზი

დაავადების მიმდინარეობა
მწვავე :
. მწვავე ტკივილი გამოწვეული ჰემოროიდული კვანძის თრომბოზით
. შეშუპება
. გამკვრივება
. იშვიათად გარეგანი კვანძის იზოლირებული თრომბოზი

ქრონიკული:
.განმეორებადი სისხლდენები
. ჰემოროიდული კვანძის გამოვარდნა

კლასიფიკაცია კვანძების მდებარეობის მიხედვით
. გარეგანი-განლაგებულია უშუალოდ ანუსის კანქვეშ და წარმოადგენს
ქვედა ვენურ წნულებს.

. შინაგანი-განლაგებულია სწორი ნაწლავის ლორწოვანის ქვეშ და
წარმოადგენს ზემო ვენურ წნულებს.

სიმპტომები:
. ანალური ქავილი
. დისკომფორტი
. ტკივილი
. ლორწოს გამოყოფა
. სისხლდენა

მკურნალობის მეთოდები:
-მედიკამენტოზული
- ოპერაციული

კამელინ მ 3 (მალამო) და კამელინ მ 4 (სანთლები)
კვლევის მიზანი: პრეპარატ კამელინის ეფექტურობის და
უვნებლობლობის შესწავლა ჰემოროიდული კრიზით გართულებულ
ორსულებსა და მელოგინეებში

მასალა
1 ჯგუფი-უსიმპტომო, უტარდებოდათ პროფილაქტიკური
ღონისძიებები: დიეტა, ფიზიკური აქტიურობა, უკანა ტანის ტუალეტი
წყლით და კამელინის მალამო ძილის წინ თხელ ფენად ერთჯერ დღეში
2 ჯგუფი-პაციენტები სისხლდენით, ანალური ქავილით და მტკივნეული
დეფეკაციით-უტარდებოდათ მკურნალობა კამელინის მალამოს და
სანთლების გამოყენებით

3 ჯგუფი- ჩაუტარდათ ქირურგიული მკურნალობა, კამელინ მ 4 -ით
წინასაოპერაციო მომზადების შემდეგ.

კამელინ მ 4 -ის შემადგენლობა და თვისებები
. კამელინ მ 4 წარმოადგენს კომბინირებულ პრეპარატს, რომლის
შემადგენლობაშიც შედის 21 აქტიური კომპონენტი, ბუნებრივი
პოლიფენოლის შენაერთი და ბიოორგანული შენაერთები
. კამელინ მ 4 -ს გააჩნია ანტიბაქტერიული თვისება და ანტიალერგიული
მოქმედება. ამცირებს ქავილს, წვის შეგრძნებას, ხოლო ანთების
საწინააღმდეგო მოქმედება ზელს უწობს ქავილის რეგენერაციას.
დოზირება
. კამელინ მ 3- მალამო იხმარება გარეგანი ჰემოროიდების შემთხვევაში,
თხელ ფენად დაზიანებულ უბანზე დღეში 2-4 ჯერ. ტკივილის მოხსნის
შემდეგ , დღეში- 1 ჯერ 7 დღე
. კამელინ მ 4 -სანთლები-იხმარება შინაგანი ჰემოროიდული
დაავადებების დროს, დღეში 2 ჯერ 5-7 დღის განმავლობასი. ტკივილის
მოხსნის შემდეგ, დღეში -1 ჯერ 7 დღე

მკურნალობის შედეგების შეფასება
კამელინით მკურნალობა შეფასდა როგორც საუკეთესო 100 %
შემთხვევაში. მკურნალობის დასრულების შემდეგ მელოგინეები თავს
ჯანმრთელად თვლიდნენ

დასკვნები:
კამელინი გამოიყენება, როგორც მალამოს, ასევე რექტალური
სანთლების სახით, გვევლინება ჰემოროიდული კრიზის მკურნალობის
ეფექტურ საშუალებად ორსულებსა და მელოგინეებში

. პრეპარატის მოქმედების სისწრაფე დ ა ამტანობა საშუალებას გვაძლევს
გავუწიოთ რეკომენდაცია მის ფართო გამოყენებას სამეანო და
პროქტოლოგიურ პრაქტიკაში

დავით ლანდია- მეან გინეკოლოგი, საპატრიარქოს, წმინდა ანას და
იოაკიმეს სამშობიარო სახლის, ორსულთა პათოლოგიის გამგე

