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Корисна модель належить до медицини, а саме до фізіотерапії, ортопедії та ревматології, й 
може бути застосована в клінічній санаторно-курортній та реабілітаційній практиці для лікування 
гонартрозу суглобів. 

Відомий спосіб консервативного лікування гонартрозу (1), який включає комплексне 
лікування з розвантаженням суглоба, нормалізацією внутрішньосуглобового тиску шляхом 5 
аспірації надлишку синовії, протизапальної терапії, фізіотерапії та регіональних новокаїнових 
блокад. Але ж спосіб є інвазивним і викликає стрес ситуації. 

В терапії артрозу широко використовуються хондромодифікуючі та симптоматичні засоби. 
Інший спосіб лікування остеоартрозу колінних суглобів (2) включає введення 
хондропротекторних препаратів з попереднім впливом на суглоб поляризованим світлом. 10 
Спосіб також є інвазивним й може призводити до небажаних ускладнень. 

Ще один спосіб лікування деформуючого гонартрозу (3) виконується шляхом трепанації 
кортикального шару метафізарної частини кістки і спонгіотомії, через трепанаційний отвір 
переднього великогомілкового м'яза, в результаті чого досягається покращання венозного 
відтоку крові від ушкоджених тканин суглоба та покращання мікроцирекуляції в цьому відділі 15 
кінцівки. Спосіб є також інвазивним, викликає стрес реакції та може призводити до виникнення 
побічних ускладнень. 

Для лікування колінних суглобів також використовуються фізіотерапія, фізичні чинники. 
Відомий метод лікування остеоартрозу колінних суглобів за допомогою синусоїдальних 
модульованих струмів (CMC) (4). Застосування CMC має виражений знеболюючий, а також 20 
міостимулюючий, ефект, що дозволяє досягти позитивних результатів у лікуванні хворих на 
остеоартроз. Однак, до CMC терапії можливе звикання зі зниженням ефективності лікування. 

Відомий спосіб лікування остеоартрозу колінних суглобів (5), у якому здійснюють 
пелоїдотерапію на ділянки суглобів у вигляді аплікацій лікарським препаратом з витяжки 
пелоїдів Сакського родовища з додаванням розчину бішофіту та екстракту шавлії, при t=36,5 °C, 25 
тривалістю дії 30-40 хвилин, через день, десять процедур на курс лікування, чергуючи її з 
кріотерапією та бальнеотерапією. Однак спосіб перевантажений для хворого, досить тривалий 
та складний. 

Найбільш близьким до заявленого є спосіб лікування гонартрозу (6), у якому призначається 
поєднане застосування аплікацій на уражену ділянку бішофіту Полтавського ("Магнієва олія") в 30 
розведенні 1:15 (до досягнення концентрації 15 г/дм

3
) та сухих вуглекислих ванн, тривалість 

процедури 20 хв., щоденно, температура 28 °C, 10 ванн на курс лікування. 
В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу лікування гонартрозу 

шляхом почергового застосування перлинних та бішофітних ванн, що дозволить зменшити 
больовий синдром, підвищити толерантність до фізичних навантажень та покращити якість 35 
життя хворого на гонартроз. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування гонартрозу шляхом 
застосування бішофіту, згідно з корисною моделлю, призначаються перлинні ванни по черзі з 
бішофітними, по 5 процедур кожна, тривалістю 20 хв., щоденно, 10 ванн на курс лікування. 

Суть заявленого способу полягає у тому, що протягом 10 діб хворим призначається ЛФК, 40 
масаж та магнітотерапія на зону уражених суглобів, додатково кожен день призначаються 
перлинні ванни по черзі з бішофітними, по 5 процедур кожна. Тривалістю процедури 20 хв., 
щоденно, температура перлинної ванни 30 °C, бішофітної - 28 °C; 10 ванн на курс. Хронічний 
больовий синдром, що зазвичай супроводжує найбільш поширені захворювання опорно-
рухового апарата, а саме артози великих суглобів, перестає бути суто фізичною проблемою 45 
пацієнта та знижує ефективність реабілітаційних заходів. При тривалому больовому синдромі 
депресивні та тривожні розлади спостерігаються досить часто. Було виявлено високу 
розповсюдженість тривожно-депресивних розладів у хворих на первинний остеоартроз. 
Зазвичай необхідна корекція психопатологічних розладів у пацієнтів, чому сприяє комплекс 
запропонованих процедур, що і дозволить нормалізувати психологічний стан хворих. 50 

Спосіб здійснюється наступним чином: кожен день, протягом 10 діб, хворим призначається 
ЛФК, масаж та магнітотерапія на зону уражених суглобів. Додатково кожен день призначаються 
перлинні ванни по черзі з бішофітними, по 5 процедур кожна. Хворий знаходиться у купальнику. 
Перлинні ванни проводяться з використанням установки MEDENINMED Koszalin. На пульті 
управління встановлюється потрібна температура (30 °C) та включається нагрівання. Після 55 
досягнення визнаної температури нагрівання автоматично відключається. Бішофітні ванни 
проводяться з використанням Полтавського бішофіту ("Магнієва олія"), який розводять у 
співвідношенні 1:15 дистильованою гарячою водою, температура розчину 38-40 °C, та додають 
у ванну. На пульті управління встановлюється потрібна температура і включається нагрівання 
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до 28°. Хворий знаходиться у купальнику. Після досягнення визнаної температури, нагрівання 
автоматично відключається. 

Ванни проводять щоденно у ранкові години, через 1,5-2 години після сніданку. 
Перевага способу почергового застосування перлинних та бішофітних ванн виявилася по 

всіх досліджуваних шкалах. Під час використання перлинної ванни посилюється кровотік та 5 
зменшуються набряки. При застосуванні бішофітних ванн, за рахунок всмоктування магнію, 
досягається більш інтенсивний вплив на білясуглобові тканини, більш інтенсивна активізація 
кровоплину, досягається заспокійливий та знеболюючий ефект. При застосуванні способу 
лікування чітко була виражена відсутність скутості або значне зменшення її часу. Даний ефект 
обумовлений м'язово-релаксуючою дією: зменшення запалення і болю і місцях кріплення 10 
зв'язок, сухожиль і м'язів до кісток призводить до розриву дуги рефлексу, що обумовлює 
формування стійкого м'язового спазму. Зменшення запалення та болю призводить до 
зникнення тривоги та депресії. 

Запропонованим способом проліковано 20 хворих. У всіх хворих досягнуто покращення 
самопочуття, зменшення або припинення больового синдрому у суглобах, підвищення 15 
толерантності до фізичних навантажень. 

Застосування в клінічній санаторно-курортній та реабілітаційній практиці бішофіту 
Полтавського є економічним та зручним завдяки маленькому розходу бішофіту на процедуру, 
зручності використання та зберігання. 

Таким чином, в порівнянні з найближчим аналогом, запропоноване технічне рішення 20 
дозволяє у досить короткий термін отримати виражений ефект, а саме - знизити інтенсивність 
больового синдрому, підвищити толерантність до фізичних навантажень, нормалізувати 
психологічний стан та покращити якість життя хворого на гонартроз суглобів. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб лікування гонартрозу шляхом застосування бішофіту, який відрізняється тим, що 
призначаються перлинні ванни по черзі з бішофітними, по 5 процедур кожна, тривалістю 20 хв., 
щоденно, 10 ванн на курс лікування. 40 
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