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Корисна модель належить до галузі медицини, може бути використана у бальнеотерапії, 
фізіотерапії. 

Відомо, що у бальнео- та фізіотерапії використовується розчини бішофіту для лікування 
низки захворювань: шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарата. 

Бішофіт свердловини № 1 Затуринського родовища Полтавської області - це борний, йодо-5 
бромний хлоридний магнієвий дуже міцний розсіл, загальної мінералізації 393,42 г/л, 
використовували його водний розчин у співвідношенні 1:1. Однак, недоліком цього засобу є 
значна мінералізація, що робить його навантажувальним для хворого. 

У лікувальній практиці використовується водний розчин природного мінералу бішофіту з 
мінералізацією 14,48 г/л [1]. Однак, недоліком цього засобу є прояви, у деяких випадках, 10 
подразнень шкіри та алергічного характеру, що обмежує область використання. 

Найближчим аналогом до корисної моделі є лікарський засіб для лікування хворих з 
використанням водного розчину Полтавського бішофіту у розведенні 1:1 [2]. Цей засіб 
використовують для лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки. Недоліком 
цього засобу є значна мінералізація, що обмежує область використання та робить його 15 
навантажувальним для профілактики. 

В основу корисної моделі поставлена задача підвищення стійкості організму до 
пошкоджуючих факторів завдяки використанню засобу із суміші бішофіту та розчину пелоїдів, 
що дозволить підвищити адаптаційні системи організму, за рахунок м'якого седативного впливу 
на стан центральної нервової системи та м'якого збуджуючого впливу на емоційну активність. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що засіб для підвищення адаптаційних систем 
організму являє собою водний розчин бішофіту, згідно з корисною моделлю, водний розчин 
Полтавського бішофіту додатково змішаний з розчином природного сапропелю у співвідношенні 
1:24,7 відповідно, остаточна мінералізація засобу складає 15 г/л. 

Порівняльний аналіз з найближчим аналогом дозволяє зробити висновок, що засіб, який 25 
заявлено, відрізняється від відомого складом нових компонентів, а саме: розчин сапропелю, 
який змішаний з водним розчином бішофіту. Аналіз відомих засобів, які використовуються при 
бальнеотерапії, показав, що вони не забезпечують таку біологічну активність, яку проявлено у 
заявленій моделі. 

Водний розчин бішофіту чинить значний седативний вплив на центральну нервову систему 30 
(ЦНС) та помітний збуджуючий на вегетативну нервову систему. 

Розчин сапропелю чинить помірний заспокійливий вплив на ЦНС та помірний збуджуючий 
на вегетативну нервову систему. 

Даний склад засобу нівелює різкий вплив, який чинить на організм розчин бішофіту та 
зберігає біологічну активність, притаманну розчину сапропелю. 35 

Приклад конкретного використання. Водний розчин природного бішофіту у розведенні 15,0 
г/л, який характеризується як борний, йодо-бромний хлоридний магнієвий високої мінералізації і 
відповідає наступній формулі: 

2)KNa(4Ca94Mg

4SO196C
M124,0Br069,0I067,0BOH 4

1533


 

змішується з віджимом сапропелю у співвідношенні 1:24,7 відповідно. Остаточна 40 
мінералізація засобу складає 15,0 г/л. 

Розчин сапропелю являє собою механічний віджим сапропелю, що сприяє повному 
зберіганню фізико-хімічних властивостей природних пелоїдів. Розчин пелоїдів отримують за 
допомогою преса. Наважку сапропелю 500 g вміщують у чистий полотняний мішечок, який 
розташовують поміж пластинами преса. Повільно працюючи гвинтом, з пелоїдів віджимають 45 
розчин, який збирають у колбу. Віджим здійснюють не більше 1-1,5 h. 

Експериментальні дослідження, які проведено на 60 щурах лінії Вістар, показали активацію 
сечоутворювальної екскреторної функції нирок лабораторних тварин, підвищення активності 
детоксикаційної функції печінки та м'який седативний вплив на стан центральної нервової 
системи, м'який збуджуючий вплив на емоційну активність. 50 

Засіб у системі in vitro чинить бактерицидну дію відносно Escherichia coli. 
Засіб підвищує спроможність адаптаційних систем організму, що забезпечує його стійкість 

до пошкоджуючих  факторів. 
Джерело інформації:  
1. Звіт ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології 55 

МОЗ України» ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА РОЗЧИНУ 
"ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ" СВЕРДЛОВИНИ № 1 ЗАТУРИНСЬКОГО РОДОВИЩА ДЛЯ 
ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ) ХД. 145. 2014 р. 



UA   117825   U 

2 

2. Пат. UА 95472, "Спосіб лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки" МПК 
А61N 1/20 А61К 33/14, пуб. 25.12.2014, Бюл. № 24. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  5 
Засіб для підвищення адаптаційних систем організму, що являє собою водний розчин бішофіту, 
який відрізняється тим, що водний розчин Полтавського бішофіту додатково змішаний із 
розчином природного сапропелю у співвідношенні 1:24,7, відповідно, з остаточною 
мінералізацією засобу 15,0 г/л. 
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