
Комплексний 
біорегуляційний підхід 
до терапії запалення



ЗДОРОВ’Я

ГОСТРЕ 
ЗАПАЛЕННЯ

Гостре запалення –
типовий патологічний 
процес, біологічно 
доцільна захисна реакція 
організму у відповідь на 
пошкодження, завдання 
якої відновити цілісність 
і функцію пошкоджених 
тканин.*

* Патофізіологія: підручник (ВНЗ III-IV р.а.)/ 
М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та 
ін., за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. 
Кришталя. - 6-е вид., переробл. і допов., 
2017



ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ

ЗДОРОВ’Я

ГОСТРЕ 
ЗАПАЛЕННЯ

ХРОНІЧНЕ 
ЗАПАЛЕННЯ

Алергії
Атопічний 
дерматит

ОстеопорозХронічна 
ниркова 
недостатність

Та інші аутоімунні, 
дегенеративно-дистрофічні 
захворювання…

Онкологічні 
захворювання

При блокуванні/порушенні механізмів гострого запалення, може відбутися збій 
процесів розрішення запалення і перехід до хронічного запального процесу, 
що сприяє формуванню аутоімунних та дегенеративних процесів



Arnica montana
Hepar sulfuris
Atropa belladonna
Mercurius solubilis
Echinacea purpurea
Calendula officinalis
Chamomilla recutita
Echinacea angustifolia

Aconitum napellus
Arnica montana

Chamomilla recutita
Hypericum perforatun

Symphytum officianale

Aconitum napellus
Achillea millefolium

Arnica montana
Atropa belladonna

Bellis perennis
Hamamelis virginiana
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КОМПЛЕКСНИЙ БІОРЕГУЛЯЦІЙНИЙ 
ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
Протизапальна дія базується на оптимізації про- та проти- 
запальних механізмів,  а не повному блокуванні механізмів 
запалення, за рахунок чого:
• Зменшується біль, набряк та почервоніння
• Пришвидшується регенерація*

• Повністю завершується запальний процес з відновленням 
структури і функції

• Зменшується ризик хронізації**

Показання:
Запальні процеси різної етіології і локалізації
• Травми (вивихи, розтягнення, переломи, 

крововиливи, опіки)
• Запальні процеси м’яких тканин та органів 

(абсцеси, пневмонії**, цистит***, артрит та інші…)
• Дистрофічно-дегенеративні процеси (артроз, 

гепатоз, ХНН та інші …)
• Післяопераційні та післяпологові запальні 

ускладнення

* Масліков С.М., Спіцина Т.Л. Ефективність ін’єкцій та мазі траумелю C за умов лікування собак з гнійними ранами. Дніпропетровський державний аграрний університет.  
http://www.rusnauka.com/10._ENXXIV_2007/Veterenaria/21817.doc.htm

** Кушнір В.Ю. Ефективність комплексної антигомотоксичної терапії при лікуванні собак, хворих на катаральну бронхопневмонію. Одеський державний аграрний університет. 
Аграрний вісник Причорномор’я. Випуск 77. 2015 рік.

*** Белый В.И. Запорожец Л.В. Применение антигомотоксических препаратов при лечении урологического синдрома у котов. Биологическая терапия, №4, 2000р



• Протизапальна дія
• Оптимізація запалення
• Знижує ризик хронізації
• Не має побічних ефектів
• Можна використовувати 

всім групам тварин
• Доцільно використовувати 

при будь-яких запальних 
процесах

• Протизапальна дія
• Блокування запалення
• Підвищує ризик хронізації
• Має виражені побічні дії
• Має обширні 

протипоказання
• Доцільно використовувати 

лише у край важких 
випадках!!!

ТРАУМЕЛЬ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІМ 
НПЗП мають обмеження до застосування

ТРАУМЕЛЬ
Стандартна 

терапія
(НПЗП, ГКС)



ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОРЕГУЛЯЦІЙНОЇ 
ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ СОБАК, ХВОРИХ НА 
КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ
Дизайн дослідження:
• Клінічне дослідження
• Собаки віком 1-3 роки породи німецька вівчарка 

з діагнозом гостра катаральна бронхопневмонія 
• Сформовано дві групи тварин:

    1-а група – стандартна терапія
    2-а група – Траумель та Фосфор-Гомакорд 
    ін’єкції+стандартна терапія

Показники ефективності:
Результати дослідження оцінювались на основі 
біохімічних, гематологічних показників (ШОЕ табл. №1, 
вміст гемоглобіну табл. №2, вміст лейкоцитів табл. №3) 
та повного клінічного огляду

Кушнір В.Ю. Ефективність комплексної антигомотоксичної терапії при лікуванні собак, хворих 
на катаральну бронхопневмонію.
Одеський державний аграрний університет Аграрний вісник Причорномор’я. Випуск 77. 2015 рік.



ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОРЕГУЛЯЦІЙНОЇ 
ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ СОБАК, ХВОРИХ 
НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ

• Нормалізація показників крові була швидшою 
у собак, де використовувався Траумель

• У групі тварин, де використовувася Траумель 
одужали всі тварини

• У першій ж групі у 2-х тварин захворювання 
перейшло в хронічний перебіг, а 1-а тварина 
загинула

0
1-й день

1-а група
2-а група

10-й день 20-й день
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20
40
60
80

100
120
140
160

0
1-й день 10-й день 20-й день

2
4
6
8

10
12
14
16
18

Таб. №1 Швидкість осідання еритроцитів

Таб.  №2 Вміст гемоглобіну

Таб. №3 Вміст лейкоцитів

1-а група
2-а група



ДОЗУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
Препарати застосовують підшкірно, внутрішньошкірно, внутрішньовенно, внутрішньоартеріально 

або внутрішньом`язово у разових дозах:

Тварина Об `єм/Разова доза (РД)
Середня разова доза розраховується:

1мл на 10 кг ваги

При важкому чи надгострому захворюванні 
дозу можна збільшити до 2 мл на 10 кг

Разова доза на тварину повинна становити 
не менше 0,5 мл та не більше 5-мл

Великі породи собак 3-4мл

Середні породи собак  2-3мл

Малі породи собак, кішки  1-2мл

Щенята 0,5-1мл

Базова схема застосування

ін’єкції таблетки

Гострий (легкий) перебіг захворювання

Траумель 1 ін’єкція в день 
3-5 днів підряд

Надалі ще 3-5 
ін’єкцій через 
день

3р/д 5 днів 
підряд

Надалі 2р/д  
1-2 тижні

Гострий (середньої важкості, важкий) перебіг, загострення хронічного захворювання

Траумель 1 ін’єкція в день 
3-5 днів підряд

Надалі ще 3-5 
ін’єкцій через 
день

Надалі ще 3-5 
ін’єкцій 2 рази 
в тиждень

3р/д 5 днів 
підряд

Надалі 2р/д  
2-3 тижні
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