
Блефарит

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.

 БЛЕФАРИТ - запалення країв повік (шкіра біля країв повік гіперемована, покрита
сірувато-білою лускою. Хворі відчувають постійний свербіж. Можуть на краю повік
виникати і виразки).

  Лікування:
  •   (алое деревовидне*) Пити по 1/2 ч. л. подрібненої суміші соку алое деревовидного.
Використовувати бічні пагони, нижнє і середнє листя 2-4-річної рослини, витримане для
посиц лення біогенної стимуляції (активності) протя-гом 10-14 днів у темноті, в
холодильнику при 3-7°С. їх подрібнити на м'ясорубці, віджати, профільтрувати через 3-4
шари марлі, нагрівати на киплячій водяній бані 3 хв. Використовуванії необхідно відразу
ж, оскільки при зберіганні сік втрачає активність. Курс лікування 3 тижні^ потім перерва
на 10 днів.
•   (бузина чорна, васильки справжні, дурман звичайний*, очанка прямостояча*) Взяти по
1 ч. л. трави очанки прямостоячої, квіток або листя бузини, трави (Herba Ocimi basilici)
васильків справжніх. Суміш запарити у склянці кип'ятку, процідити, додати 15-20 крапель
і спиртової настоянки із насіння дурману. Цим промивати очі.
•   (волошка синя, нагідки лікарські, очанщ прямостояча*) До очей, які гнояться,
приклада- і ти напар з подрібненої суміші (порівну) квітко-вих кошиків (Flores Calendulae)
нагідок лікарсьц ких, трави або окремо кошиків волошки, трави очанки прямостоячої.
Лікування тривале.
•   (горіх волоський*, олія рафінована) У три вні   100 г  свіжого  подрібненого листя (Folid
Juglandis regiae) або зелених оплоднів (Cortex Juglandis regiae fructibus) горіха волоського
за4 лити  900 г соняшникової рафінованої олії у скляній посудині, настояти у темному
місці при кімн. t°, збовтуючи раз на добу, процідити (від- і жати листя також). Зберігати в
темному місці. Вживати по 1 ст. л. двічі протягом дня (дуже неприємне на смак) і 1 год.
після цього нічого не їсти й не пити. Найкраще це робити о 6 ранку та о 18 годині.
•   (дивина густоквіткова) 1 ст. л. квіток залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, 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
довес-  ти кип'яченою водою до початкового об'єму, | промиваючи вичавки. Випити 400
мл протягом дня ковтками при запаленні слизової оболонки і очей.
•   (кульбаба лікарська) Пити із столовою лоИ жкою   меду   по   100мл   соку  трави
(Herbal Тагахасі) кульбаби, віджатого в травні-червні з листя рослини. Для видалення
гіркоти листя замочити в холодній підсоленій воді протягом 30 хв.
•   (лілія біла*) У суху погоду, бажано о 12-4 годині дня, зібрати пелюстки лілії і покласти
їх у чистий скляний посуд, заливши 96% спиртом І (він повинен бути на 1-2 см вище рівня
засипаних пелюсток). Посуд герметично закрити, настояти 2 тижні в теплій кімнаті, потім
зберігати^ у темному прохолодному приміщенні або холо-дильнику. Для лікування
потрібно вийняти пелюстку лілії із спиртової настоянки і покласти її, заплющивши око, на
повіку на 15 хв.. зранку і на ніч. Використовувати при блефариті мейбо-лієвому.
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•   (мед весняний) Розігріти чистий мед, зануривши стакан з медом у гарячу воду, а коли
розігріється і потім остигне, взяти піпетку, закапати краплі в око (буде різати і йти
сльоза). Це очищає очі від нальоту.
•   (нагідки лікарські) 2 ст. л. квіткових кошиків залити 200 мл 70% спирту, закрити,
поставити у темне місце. Настояти 7-10 днів, енергійно збовтуючи 10-12 разів на добу.
Злити, віджимаючи рідину. Кількість одержаної настоянки долити спиртом до
початкового об'єму, промиваючи ним вичавки. Поставити у холодне місце (холодильник)
на 2-3 тижні настоюватись. Після настоювання профільтрувати. Зберігати в добре
закритій посудині в темному прохолодному місці. Для компресів робити розчин з 1 ч. л.
настоянки у 100 мл кип'яченої води.
•   (нагідки лікарські) Після попереднього масажування повік їх мастити вранці та увечері
настоянкою квіткових кошиків (Flores Calendulae) нагідок лікарських. Курс лікування
- до 20 змазувань.
•   (олія рослинна, пшениця, сіль кухонна) Для чоловіків - 100 г пшениці, для жінок — 75 г,
для дітей - 50 г. Чисту пшеницю залити теплою водою і накрити на добу, через добу
змолоти на м'ясорубці і залити кип'ятком, щоб вийшла рідка кашка, додати солі та олії до
смаку, щільно закрити на 3 год., настояти. Вживати замість сніданку. Лікування 2 тижні.
•   (очанка прямостояча ) 1 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. t° 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишкіГ1. рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по
400-600 мл протягом дня ковтками.
•   (очанка прямостояча*) У літрі кип'ятку парити 50 г трави очанки. Коли напар охолоне,
ним змочити серветку і прикладати на ніч до хворих очей. Вдень цим напаром закапувати
очі
- по 2 краплі в кожне, двічі протягом дня ним промити очі. Для більшої ефективності, крім
зовнішнього користування, очанку вживати і всередину, випиваючи за день по 3 чарки
молока, кожен раз з 2 г порошку з трави очанки прямостоячої.
•   (перстач сріблястий) 1 ст. л. трави залити 200 мл кип'ятку, укутати і настояти у термосі
2 год., процідити. Використовувати для компресів.
•   (подорожник великий) Для промивання очей - настій подорожника: 1 ст. л. свіжого
або сухого листя залити 300 мл кип'ятку, укутати і настояти 5 год., процідити. Обидва
настої злити % один посуд.
•   (риба) Взяти луску свіжої риби, промити її і довести до кипіння - 2 ст. л. на 200 мл
кип'яченої води. Дати настоятися, щільно закривши посуд, і пити цей настій по 1 ст. л.
протягом дня.
•   (сокирки польові**) 4 ст. л. подрібненої суміші залити 1 л кип'яченої води кімн. t°.
настояти протягом 12 год. у духовці, нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв., 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 не більше 300 мл
протягом дня при запаленні з нагноєнням очей.
•   (спориш звичайний*) Носити на собі корінь трави (Herba Polygoni avicularis) споришу.
•   (татарник звичайний*) 1 ст. л. подрібнених листків 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. Використовувати для промивань запалених повік.
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•   (черемха звичайна) Застосовувати у вигляді примочок "черемхову воду'', отриману
шляхом перегонки зі свіжих квіток черемхи звичайної з водою.
•   (шовковиця біла) Плоди (ягоди) шовковиці в літній час у свіжому вигляді; в зимовий час
-цукровий сироп з ягід, застосовувати як посилене харчування при ослабленні організму
та очних хворобах.
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