
Абсцес легень

This text has no standard translation into English, and therefore presented in its original
language. You can use the tool "Translate Tools" (on the page top left) to carry out on-line
translation.
  

 АБСЦЕС ЛЕГЕНЬ - гнійне запалення тканини легень з утворенням порожнини,
заповненої гноєм. Ознаки: висока температура, лихоманка, загальна слабість,
інтоксикація, локальні болі при диханні, приступи кашлю з виділенням гнійного
харкотиння.

    Лікування:
  

• (алтея лікарська, верба біла , жито посівне. скумпія звичайна, терен звичайний*,
шипшина травнева) Взяти по 250 г коренів скумпії і коренів дворічного віку (Radix
Althaeae) алтеї, 180 г коренів шипшини, 100 г коренів терну, 4 ст. л. кори верби білої і 25 г
зерен жита. Всі корені мають бути свіжозібраними. їх необхідно подрібнити на тертці і
покласти разом із зернами жита в неглазурований горщик місткістю 6 л, залити 5 л
кип'яченої води (кришку обмазати тістом) і нагрівати на киплячій водяній бані З год.,
процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до
вказаного в рецепті об'єму. Пити упродовж першого тижня по 1 /2 кавової чашки
протягом дня, протягом другого - по 2/3 чашки, третього - по 1, четвертого - по 2/3,
п'ятого — по 1, шостого — по 2/3, сьомого — по 1/2 кавової чашки. В разі необхідності
лікування повторити після місячної перерви.

  

• (аніс звичайний) 15 г сім'янок залити 1л кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на киплячій
водяній бані протягом 15 хв.. настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через марлю,
віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного
в рецепті об'єму. Пити по 30-50 мл щогодини як жарознижуючий засіб.

  

• (аніс звичайний) Настоянка плодів (Fructus Anisi) анісу - до її складу входять потовчені
плоди - 20,0 г, спирт 90% - достатня кількість для одержання 1 л настоянки. Пити по
5-10 крапель на прийом за 15 хв. до їди.

  

• (барвінок малий**) 1 ст. л. подрібнених листків залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°.
нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв., процідити
через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і доповнити кип'яченою водою кімн.
t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 1 ст. л., випити за добу для підвищення
зсідання крові при легеневій кровотечі.
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• (береза бородавчаста , мед весняний, молоко коров 'яче) 1 ст. л. березових бруньок
залити увечері у термосі 400 мл гарячого молока, вранці процідити. Випити протягом дня
з медом.

  

• (буквиця лікарська*, портвейн) На 200 мл кип'яченої води взяти 2 ст. л. портвейну і 1 ст.
л. зібраної під час цвітіння трави (Herba Betonicae officinalis) буквиці нагрівати на киплячій
водяній бані 15 хв., від початку закипання ще напарювати 20 хв. Напар пити холодним по
2 винні чарки (60 мл) щодня при кровотечі.

  

• (буркун лікарський) 1 ст. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°. накрити
кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з бані витяжку
настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити як чай
по 200 мл після їди.

  

• (буркун лікарський) 3 ст. л. квіток залити 1 л кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані протягом 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв.. процідити через
марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і доповнити кип'яченою водою кімн. t° до
вказаного в рецепті об'єму. Пити по 30 мл щогодини.

  

• (вино біле виноградне, розмарин справжній*) 1 ст. л. листків залити білим виноградним
вином (300 мл), нагрівати на киплячій водяній бані 3 хв. Пити по 30 мл вранці та увечері
ковтками при загальному ослабленні під час легеневої кровотечі.

  

• (вино біле виноградне, хвощ польовий) 15-20 мл трави (Herba Equiseti) хвоща залити І л
вина, настояти 2 тижні у темному місці, вживати вранці натщесерце по 100-150 мл як
кровоспинний засіб.

  

• (вино червоне виноградне сухе, приворотень звичайний ) 6 ст. л. трави залити 1 л вина,
накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом ЗО хв. Зняту з бані
витяжку настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. 1° до вказаного в рецепті об'єму.
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Пити по 3-5 чарок (40 мл) протягом дня.

  

• (гірко каштан звичайний, ожина сиза ) Відвар з листя (Folia Rubi fruticosi) ожини -1:10,
пити по І ст. л. за 15 хв. до їди. Відвар або настій листя гіркокаштана, з розрахунку 1:10,
пити по 2 ст. л. 3-5 разів протягом дня при кровотечі.

  

• (глуха кропива біла ) 15 г віночків з чашечок квіток кропиви залити 200 мл кип'яченої
води кімн. t°. накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту
з бані витяжку настояти при кімн. t° протягом 45 хв. Процідити через марлю, вичавити
залишки рослинного матеріалу і доповнити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в
рецепті об'єму. Вживати по 200 мл за 15 хв. до їди.

  

• (грицики звичайні, дуб звичайний, портвейн) нагрівати на киплячій водяній бані 10 хв. в
закритій посудині 2 ст. л. трави грициків звичайних, 1 ст. л. кори (Cortex Quercus) дуба.
ЮОмл портвейну в 400 мл кип'яченої води. Випити все протягом дня при кровотечі.
Примітка: перш ніж застосовувати кровоспинні препарати внутрішньо, потрібно
обов'язково зробити аналіз на протромбін і обов'язково звернутися до лікуючого лікаря.
Користуватися ними потрібно обережно, оскільки при підвищеному протромбіновому
індексі це може призвести до інсульту.

  

• (грицики звичайні) 2 ч. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою
і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані витяжку настояти при
кімн. і 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити
кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити ковтками по 200 мл
натщесерце та увечері.

  

• (грушинки круглолиста ) 1 ст. л. трави залити 200 мл кип'ятку в термосі, настояти 1 год.,
процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Настій у термосі зберігати не більше доби.
Пити по I-2 ст. л. протягом дня при кровотечі.

  

• (деревій звичайний, кропива дводомна*) Змішати по 0,15 г порошку з трави (Herba
Millctolii) або квіток (Flores Milletolii) деревію, порошку з листя (Folia Urticae dioicae)
кропиви). Вживати цю кількість до їди при кровотечі.
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• (деревій звичайний) 1 ст. л. деревію залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°. нагрівати на
киплячій водяній бані протягом 15 хв.. настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через
марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до
вказаного в рецепті об'єму. Пити 400 мл протягом дня ковтками при кровохарканні.

  

• (деревій звичайний) І ст. л. сухої трави деревію настояти І год. в закритій посудині в 200
мл кип'ятку, процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 2 ст. л. до їди при кровотечі.

  

• (дивина густоквіткова) 1 ст. л. квіток залити 200 мл кип'ятку, укутати і настояти 5 год.,
процідити. Випити 400 мл протягом дня ковтками при кровохарканні.

  

• (дуб звичайний) І стакан кори нагрівати на киплячій водяній бані в 2л кип'яченої води 10
хв.. процідити. Відвар додати до повної ванни при загальному ослабленні організму.

  

• (евкаліпт кулястий, сосна звичайна, цибуля городня, часник городній ) Гарячий,
згущений нагріванням настій із свіжоперетертої цибулі або часнику використовувати для
вдихання їх парів - фітонцидів. Настій за концентрацією довільний. Замість часнику чи
цибулі можна брати настої бруньок сосни або олії евкаліпту. Хворого положити на ліжко,
загорнути з головою ковдрою обличчям вниз, піднести до обличчя каструлю з паруючим
настоєм і попросити його дихати 5-Ю хв. цим паром. Лікування проводити двічі на ніч.
Курс - 30 днів. Після короткої перерви курс можна повторити.

  

• (живокіст лікарський*, льон звичайний, меліса лікарська, шипшина травнева) Взяти
листя (Folia Mclissae) меліси лікарської, насіння (Semen Lini) льону і корені (Radix
Symphyti) живокосту (по 1 ст. л.), 100 г достиглих плодів (Fructus Rosae) шипшини
травневої на І л кип'ятку і готувати напар увечері, який настояти до ранку. Вранці
розтерти набухлі плоди шипшини, процідити і випити настій за кілька разів протягом дня
при легеневій кровотечі.

  

• (живокіст лікарський*) 10 г попередньо подрібненої (до 3-5 мм) сировини залити в
емальованому посуді 200 мл кип'ятку, накрити кришкою, нагрівати на киплячій водяній
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бані 30 хв., настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через подвійний шар марлі,
віджимаючи суміш. Одержану кількість довести до початкового об'єму кип'яченою водою.
Пити по 200 мл ковтками при кровохарканні.

  

• (зайцегуб п'янкий*, спирт аптечний) Настоянка з листя зайцегуба п'янкого на 70%
спирті, по 1 ч. л. на прийом за 15 хв. до їди. Для зупинки загрозливих кровотеч - 1-2 ч.л.
настоянки на ІООмл кип'яченої води через кожні 2 год. При зменшенні кровотечі дозу
зменшити.

  

• (китятки звичайні*) 10 г попередньо подрібненої (до 3-5 мм) сировини залити в
емальованому посуді 200 мл кип'ятку, накрити кришкою, нагрівати на киплячій водяній
бані 30 хв., настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через подвійний шар марлі,
віджимаючи суміш. Одержану кількість довести до початкового об'єму кип'яченою водою.
Пити по 1 ст. л. до їди при кровотечі.

  

• (котячі лапки дводомні ) 1 ст. л. квіток залити 200 мл холодної кип'яченої води, довести
до кипіння на водяній бані і зняти з вогню, настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити,
віджимаючи суміш, і долити до початкового об'єму кип'яченою водою. Пити по 1 ст. л.,
запиваючи 100 мл кип'яченої воли щогодини, поки не припиниться кровотеча.

  

• (котячі лапки дводомні*) 1 ст. л. сухої трави котячих лапок залити 200 мл кип'ятку в
термосі настояти 1 год., процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і
долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Настій у термосі
зберігати не більше доби. Пити по І ст. л. через 2-3 год. як кровоспинне.

  

• (краплі м'ятні, часник городній*) 8 ст.л. часнику залити у закритій посудині в ІООмл
спирту або горілки, настояти у теплому місці 21 день, додати для покращення смаку
м'ятні краплі. Пити по 10 крапель за 15 хв. до їди.

  

• (кров сома, оцет винний) Якщо кров сома змішати з рівною кількістю винного оцту, то
допоможе при кровохарканні.
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• (кропива дводомна*) 1 ч. л. листків залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані 2 хв., настояти 5-10 хв. Процідити, віджимаючи суміш, і довести до
початкового об'єму кип'ятком. Пити по 600 мл протягом дня ковтками при кровохарканні.

  

• (лід) Не слід ковтати лід, оскільки він не зменшує легеневу кровотечу, а при цьому
викликається звуження кровоносних судин черевної порожнини, що створює прилив
крові до інших органів при кровотечі.

  

• (льон звичайний, меліса лікарська, перстач прямостоячий) Взяти листя (Folia Melissae)
меліси лікарської, льняне насіння й кореневище (Rhizoma Tormentillae) перстачу
прямостоячого (по 1 ст. л.), 100 г розтертих достиглих плодів (Fructus Rosae) шипшини
травневої на 1 л кип'ятку й готувати увечері відвар, який настояти до ранку, процідити і
випити все за кілька разів протягом дня.

  

• (м 'ята перцева) 2 ст. л. подрібненого листя залити 500 мл кип'яченої води кімн. t°,
накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані
витяжку настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Випити за 4 прийоми протягом дня при легеневій кровотечі.

  

• (марена красильна*) 2 ст. л. трави залити 1 л кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою
і нагрівати на киплячій водяній бані протягом ЗО хв. Зняту з бані витяжку настояти при
кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити
кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 70 мл за 15 хв. до їди.

  

• (мед весняний, ряска мала*) Змішати порівну мед з подрібненою на порошок травою
рослини і вживати по 1 -2 г цієї суміші, запиваючи молоком.

  

• (молоко коров 'яче, цикорій дикий) Вживати тричі упродовж дня (протягом 4-6 тижнів)
по 1 ст. л. свіжого соку в склянці молока при кровохарканні.

  

• (морква посівна) Вживати по 100 мл соку після їди, запиваючи теплим молоком. Дітям
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дозу зменшити у відповідності з віком. Зауваження: сік протипоказаний при загостренні
виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, при ентеритах, захворюваннях тонкої
кишки, фосфатурії. При появі у дітей забарвлення шкіри обличчя ("каротинова
жовтяниця") приймання соку припинити до відновлення нормального кольору обличчя.

  

• (муміє, сироп цукровий) Вживання змішаного 0,2 г муміє з сиропами (вишневим,
персиковим і т. д. в співвідношенні 1:20). Приймати обов'язково увечері, перед сном.
Необхідно 3-4 курси лікування по 25 днів з 10-денною перервою. При важкій формі
лікування продовжувати. Можлива суміш муміє з медом і молоком в тих же пропорціях.
Примітка: муміє не використовувати при підозрі на онкологічні захворювання.

  

• (нечуйвітер волохатенький**) 1 -2 ч. л. гілочок залити 200 мл кип'ятку в термосі,
настояти 1 год., процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити
кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Настій у термосі зберігати не
більше доби. Пити вранці натщесерце і увечері по 200 мл ковтками при легеневій
кровотечі.

  

• (омела біла*) І ч. л. подрібнених молодих гілок з листям омели увечері залити 600 мл
кип'ятку, накрити, настояти до ранку. Вранці підігрівати на водяній бані, не доводячи до
кипіння, 15 хв., укутати і настояти 10 хв. Процідити і довести до початкового об'єму
кип'ятком. Пити по 60 мл при кровотечі.

  

• (омела біла*) 1 ч. л. подрібнених молодих гілок з листям омели залити 200 мл кип'яченої
води кімн. t°, нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв., настояти при кімн. t° 45
хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 60 мл при кровотечі.

  

• (осот городній) 1 ст. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і
нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані витяжку настояти при
кімн. t° 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити
кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 100 мл натщесерце та
увечері ковтками при кровохарканні.

  

• (остудник голий ) 1 ст. л. трави (Herba Herniariae) остудника залити на ніч 200 мл
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холодної кип'яченої води, вранці довести до кипіння, зняти з вогню, настояти укутаним
30 хв. Процідити, віджимаючи суміш. Пити по І ст. л. 3-6 разів протягом дня при
кровотечі.

  

• (остудник голий*) 1 ст. л. трави остудника залити 200 мл кип'ятку, закрити кришкою і
нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв., настояти при кімн. t° протягом 45 хв. Процідити
через подвійний шар марлі, віджимаючи суміш. Об'єм одержаного настою довести
кип'яченою водою до початкового об'єму, промиваючи вичавки. Пити по 1 ст. л. 3-6 разів
протягом дня при кровотечі.

  

• (підбіл звичайний) 1 ст. л. листя залити 200 мл холодної кип'яченої води, накрити,
настояти протягом ночі. Вранці довести до кипіння на водяній бані і настояти 10 хв.
Процідити і довести до початкового об'єму кип'ятком. Пити по 1 ст. л. 4-6 разів протягом
дня.

  

• (підбіл звичайний) Пити до їди по І ст. л. соку підбілу, віджатого в травні-червні із
листків рослини, до їди.

  

• (портвейн, приворотень звичайний ) Відварити в 1 л портвейну 6 ст. л. трави
приворотня. Випивати 3-5 чарок протягом дня (100-150 мл) при кавернах в легенях.

  

• (приворотень звичайний*) 2 ст. л. подрібненої рослини залити 200 мл кип'яченої води
кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з
бані витяжку настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Випити 400 мл протягом дня ковтками при загальному ослабленні після кровотечі
легеневої.

  

• (ріг коров 'ячий) Якщо обстругати коров'ячі роги і порошок промити й випити з водою, то
зупинить кровохаркання. А якщо спалити і дати, то також зупинить кров при кровотечі.

  

• (ріг оленячий) Палений і промитий оленячий ріг припиняє кровохаркання і зцілює
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виразки легень. Приймати до їди на кінчику ножа.

  

• (родовик лікарський) 20 г кореня залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, накрити
кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані витяжку
настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Вживати по
1 ст. л. після їди для припинення незначної кровотечі.

  

• (розмарин справжній*) І ч. л. листків залити 200 мл кип'ятку в термосі, настояти 1 год.,
процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою кімн. 1° до вказаного в рецепті об'єму. Настій у термосі зберігати не більше доби.
Пити вранці та увечері по 200 мл ковтками при загальному ослабленні під час легеневої
кровотечі.

  

• (розхідник звичайний*) 1 ч. л. листків залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°. накрити
кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані витяжку
настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 100
мл вранці натшсссрце і увечері перед сном як відхаркувальний засіб.

  

• (росичка круглолиста*) І ст. л. подрібненої рослини увечері залити 600 мл кип'ятку,
накрити, настояти до ранку. Вранці підігрівати на водяній бані, не доводячи до кипіння,
15 хв., укутати і настояти 10 хв. Процідити і довести до початкового об'єму кип'ятком.
Пити по 70 мл за 15 хв. до їди.

  

• (ряска мала*) 6 ч. л. сухої подрібненої трави залити 250 мл холодної кип'яченої води,
настояти протягом ночі. Вранці процідити, а суміш знову залити 100 мл холодної
кип'яченої води, довести до кипіння, нагрівати на киплячій водяній бані під накриттям 3-5
хв. на повільному вогні, відразу процідити, віджимаючи суміш. Холодну й гарячу рідину
злити в один посуд. Пити по 15-20 крапель на воді до їди.

  

• (синюха голуба) Відвар із коренів і кореневищ (Rhizoma cum radicibus Polemonii) синюхи
голубої: 6-8 г сировини залити 200 кип'ятку, укутати і настояти 5 год., процідити. Віджати
залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті об'єму.
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Пити по 1 ст. л. після їди.

  

• (сіль кухонна) Зняти тісний одяг, посадити хворого, забезпечити спокійну обстановку,
прохолодне повітря, кислувате пиття, теплі ручні та ніжні ванни. Кожні 5-10 хв. ковтати
по 1 ч. л. дрібної сухої кухонної солі з водою при кровотечі.

  

• (соняшник однорічний) 1 ч. подрібнених крайових квіток залити 5 ч. 70% спирту,
настояти протягом 10 діб. Пити по 30-40 крапель 3-4 рази за 30 хв. до їди при задишці.

  

• (сосна звичайна) Настій хвої сосни - голки хвої розтерти з невеликою кількістю
холодної перекип'яченої води, залити водою в 3-9-кратній пропорції. Підкислити
лимонною кислотою до смаку. Нагрівати на киплячій водяній бані 20-40 хв., настояти
протягом 1-3 год., процідити через марлю і пити від 50 до 100 мл протягом дня.

  

• (спирт аптечний, сухоцвіт багновий) 1 ст. л. трави (Herba Gnaphalii uliginosi) сухоцвіту
багнового настояти 7 днів в ІООмл 70% спирту і пити по 1/2 ч. л. за 20 хв. до їди при
кавернах в легенях.

  

• (стокротки багаторічні*) 2 ч. л. трави стокроток багаторічних залити 200 мл кип'ятку,
закрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв., настояти при кімн. t°
протягом 45 хв. Процідити через подвійний шар марлі, віджимаючи суміш. Об'єм
одержаного настою довести кип'яченою водою до початкового об'єму, промиваючи
вичавки. Пити по 70 мл протягом дня при кровотечі.

  

• (татарник звичайний ) 1 ст. л. подрібненої рослини залити 200 мл кип'яченої води кімн.
t°, нагрівати на киплячій водяній бані 2 хв.. настояти 5-10 хв. Процідити, віджимаючи
суміш, і довести до початкового об'єму кип'ятком. Пити по 70 мл за 20 хв. до їди при
задишці.

  

• (форзиція плакуча) 2 ст. л. попередньо подрібненої (до 3-5 мм) сировини залити в
емальованому посуді 200 мл кип'ятку, накрити кришкою, нагрівати на киплячій водяній
бані ЗО хв. Процідити через подвійний шар марлі, віджимаючи суміш. Одержану кількість
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довести до початкового об'єму кип'яченою водою. Пити по 50 мл за 5-10 хв. до їди.

  

• (цибуля городня) Хворого накрити з головою цупкою тканиною (це може бути ковдра
або складене вдвоє простирадло) і піднести до обличчя тарілку з подрібненою цибулею.
Леткі речовини овочу разом із повітрям, що вдихуєть-ся. поступають до легень і чинять
цілющий вплив. Процедури робити щоденно протягом 2-3 місяців.

  

• (цикорій дикий) 1 ч. л. кореня цикорію дикого залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°,
нагрівати на киплячій водяній бані 2 хв.. настояти 5-10 хв. Процідити, віджимаючи суміш, і
довести до початкового об'єму кип'ятком. Випити за 2 прийоми до їди при кровотечі,
додати до смаку цукор.

  

• (черемха звичайна) 1 ч. л. сухої подрібненої кори залити 250 мл кип'яченої води кімн. t°.
нагрівати на киплячій водяній бані в емальованій каструлі на слабкому вогні 5 хв..
процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до
вказаного в рецепті об'єму. Пити по 1-2ст. л. Завищувати дози не можна.

  

• (чина лучна ) 1 ч. л. трави залити 250 мл кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і
нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані витяжку настояти при
кімн. t° протягом 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і
долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Вживати по 1 ст. л.
через 2-3 год. протягом дня.

  

• (чистотіл звичайний**) 1 ст. л. порізаної рослини залити 200 мл кип'ятку, укутати і
настояти 5 год. процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 50 мл тричі протягом дня.

  

• (чорниця звичайна) 1-2 ст. л. листків залити 500 мл холодної кип'яченої води, накрити,
настояти 6 год. Через 6 год. настій процідити в окремий посуд, а суміш залити знову 200
мл холодної кип'яченої води, довести до кипіння, укутати і настояти 15 хв., процідити.
Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в
рецепті об'єму. Пити по 70 мл до їди при високій температурі.
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• (щавель кінський) 1 ч. добре подрібнених кореневищ залити 4 ч. 40% спирту, настояти 2
тижні, щоденно по кілька разів збовтуючи суміш. Настоянку профільтрувати. Пити по
20-30 крапель на І ст. л. води за 20 хв. до їди при легеневій кровотечі.

  

• (яйце куряче) При кровотечі втягувати в рот теплий жовток (не білок) курячого яйця,
тільки що знесеного.

  

Також ефективне лікування зборами - лікарські збори від абсцесу  легень
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