
Аденома передміхурової залози

Данный текст не имеет стандартного перевода на русский язык, и поэтому представлен
на языке оригинала. Вы можете воспользоваться инструментом "Translate Tools" (на
странице вверху слева) для осуществления он-лайн перевода текста.
  

АДЕНОМА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ - аденоміоматоз передуртральних залоз
(часте сечовипускання із затримкою його початку і ослаблення цівки сечі, затримка сечі,
болі над лобком і в ділянці нирок, ослаблення статевої функції).

    Лікування:
  

• Поліпшення самопочуття в ранніх стадіях вдається отримати попередженням закрепів,
виключенням з їжі гострих страв і вживання алкоголю.

  

• При затримці сечі необхідне місцеве лікування (тепла сидяча ванна, грілки на ділянку
сечового міхура і промежину).

  

• (бджоли) Приготувати відвар з підмору бджіл. Під підмором бджіл розуміють як живих,
а потім убитих (наприклад, для бджоловколю-вання). так і тих, що самі загинули.
Розрізняють зимовий підмор. весняно-літній, коли бджоли з наближенням смерті
вилазять з вулика і гинуть поряд. 1 ст. л. підмору бджіл залити 500 мл кип'яченої води і
кип'ятити протягом 30 хв. Процідити, можна для покращення смаку додати 1 ч. л. меду.
Пити по 1-2 ст. л. натщесерце ранком 1 раз протягом 4 місяців. Перерва на півроку. Якщо
б знову появилося порушення сечовиділення - курс лікування повторити.

  

• (береза бородавчаста*, грицики звичайні, мед весняний, петрушка кучерява*, підбіл
звичайний, хвощ польовий) Трава (Herba Bursae pastoris) грициків звичайних, молоде
листя (Folium Betulae) берези, листя (Folia Farfarae) або квіткові кошики (Flores Farfarae)
підбілу -по 2 ст. л., трава (Herba Equiseti) хвоща польового, сухі коренеплоди (Radix
Petroselini) петрушки - по І ст. л. Ці трави нагрівати на киплячій водяній бані у 1 л
кип'яченої води протягом 15 хв.. настояти І год., підсолодити медом і пити часто
протягом дня замість води.

  

• (береза бородавчаста ) 1-2 ст. л. молодого листя (Folium Betulae) берези залити 500 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 100-150 мл 3-5 разів
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протягом дня до їди.

  

• (болиголов плямистий**) 2 ч. подрібненої суміші листків і насіння залити 4 ч. 90% спирту,
настояти тиждень в темному прохолодному місці. Пити по 2 краплі на 1 ст. л. води тричі
протягом дня при затриманні виділення сечі.

  

• (вербена лікарська*, гарбуз звичайний*, кропива дводомна ) Протягом місяця вживати
двічі на день (вранці та увечері) очищене і подрібнене насіння гарбуза по 10-30 г (1-2 ст.
л.). Крім того необхідно пити відвар подрібненого кореня кропиви (1 ст. л. залити 100 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) разом із настоєм трави вербени (2 ст. л. залити 100 мл
кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом
15 хв. Зняту з бані витяжку настояти при кімн. tc 45 хв. Процідити через марлю, віджати
залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті
об'єму). Все злити в один посуд, процідити. Випити за 2 рази протягом дня.

  

• (вербена лікарська*. гарбуз звичайний*, кропива дводомна*, лопух справжній, овес
посівний, підбіл звичайний) Взяти у рівних частинах (за вагою) корені (Radix Bardanae)
лопуха, листя кропиви, листя (Folia Farfarae) або квіткові кошики (Flores Farfarae) підбілу.
З ст. л. цієї суміші залити 500 мл кип'яченої води нагрівати на киплячій водяній бані 15
хв., настояти 1 год.. процідити і пити по 70 мл за 15 хв. до їди. Одночасно слід робити
ванни з соломи вівса. Заборонено вживати алкоголь, гострі страви і пряноші. їсти салат
зі сирого червоного буряка з олією. Щодня вранці та увечері добре з'їдати 2 ст. л. насіння
гарбуза, а протягом дня, замість води, пити чай з трави вербени.

  

• /верес звичайний ) На 200 мл кип'ятку взяти І ч. л. надземної частини рослини вересу і
настояти 10 хв. Пити 400 мл протягом дня ковтками.

  

• (віск бджолиний, сосна звичайна) Розтопити по 100 г соснової каніфолі і 4 ст. л.
бджолиного воску, додати 20 мл олії, розмішати. Суміш накласти теплою на лляну
тканину товщиною 1-2 мм. Цю "липучку" прикладати на низ живота. З нею необхідно
ходити 3 доби. Цієї суміші вистачить на 4 рази. Щоразу її слід підігрівати. Так потрібно
робити цілий місяць.
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• (гарбуз звичайний*) 3 ст. л. плодових черешків гарбуза, подрібнених до гранул,
нагрівати на киплячій водяній бані 20 хв. у 500 мл кип'яченої води. Відставити, настояти
укутаним і випити теплим протягом дня при поганому і малому сечовиділенні.

  

• (гарбуз звичайний*) Шкірку гарбуза звільнити від м'якуша, сушити у теплому місці (до
40°С). після цього подрібнити на кавомолці. Порошок приймати "на кінчику ножа" після
їди і запити водою при поганому і малому сечовиділенні.

  

• (гінкго дволопатеве . ліщина звичайна ) Сухе листя рослин перемолоти на кавомолці,
просіяти. Приймати по 1 ч. л. суміші під час вживання їжі.

  

• (гіркокаштан звичайний) Взяти плоди (Fructus Aesculi hippocastani) гіркокаштана,
викинути серцевину а шкірку висушити, подрібнити і 1 ст. л. залити склянкою води,
нагрівати на киплячій водяній бані 10 хв., настояти ніч. Пити теплим по 100 мл тричі
протягом дня після їди.

  

• (горіх волоський*) Пити настоянку із перегородок волоського горіха по 40 мл 2 рази
протягом дня до їди. Для її приготування потрібно в літрову банку засипати на 3/4
перегородок, доверху залити 40% розчином спирту (горілкою) і настояти при кімн. t° 12
днів. Курс лікування тривалий - протягом року.

  

• (горіх волоський ) Після вилущення ядер вискоблити ножем луску. З 2 ст. л. цієї луски
робити на слабкому вогні відвар (20 хв.) на 1,5 склянки води, настояти 30 хв., процідити.
Випити за 3 прийоми по 100 мл.

  

• (грушанка круглолиста*) 1 ст. л. трави 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 1-2 ст. л. до їди.

  

• (дуб звичайний) І ст. л. кори залити 600 мл кип'яченої води кімн. і°, нагрівати на
киплячій водяній бані протягом 15-20 хв.. долити перевареною водою до початкового
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об'єму. Пити по 70 мл за 20-40 хв. до їди.

  

• (дуб звичайний) 2 ст. л. подрібненої кори (Cortex Quercus) дуба залити 600 мл у термосі,
настояти І 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 лоби. Пити по 70 мл за 15 хв. до їди.

  

• (дягель лікарський) 10 г попередньо подрібненої (до 3-5 мм) сировини залити в
емальованому посуді 200 мл кип'ятку, накрити кришкою, нагрівати на киплячій водяній
бані ЗО 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 теплим по 200 мл протягом дня при млявому відходжені сечі.

  

• (зеленчук жовтий*) 1 ч. л. листків та пагонів залити 200 мл кип'ятку, накрити кришкою і
нагрівати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з бані витяжку настояти при
кімн. 1° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити
кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити 400-600 мл протягом дня
по 50 мл за один раз теплим, невеликими ковтками.

  

• (зеленчук жовтий) 1 ч. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв.. процідити. Віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити
теплим по 400-600 мл ковтками протягом дня.

  

• (зимолюбка зонтична) 20 г трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв., процідити. Віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по
70 мл 3 рази на день.

  

• (злинка канадська*) І ст. л. трави залити склянкою кип'ятку, накрити кришкою і нагріти,
часто помішуючи 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
доповнити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 70 мл на
прийом за 15 хв. до їди.
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• (злинка канадська*) 1-2 ч.л. трави (Herba Erigeroni) злинки канадської настояти 1-2 год.
в 200 мл кип'ятку, процідити. Випити протягом дня ковтками.

  

• (злинка канадська*) 2 г подрібненої сухої надземної частини з квітками 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. Випити за 2-3 рази.

  

• (зніт болотний) Вживати спорошковану на кавомолці траву "на кінчику ножа",
запиваючи водою, або пити по 0,5-1 ч. л. знітової олії. Приготування олії. Верхівки свіжих
рослин з квітками залити рівною за об'ємом кількістю рафінованої соняшникової олії,
добре перемішати й одержану суміш 8-Ю год, витримати в нагрітій духовці (можна і на
водяній бані) при температурі, не вищій 50°С. Після цього суміш віджати через капронову
торбинку, а одержану олію змішати з новою порцією сировини і так само підігріти (для
кращої екстракції). Таке триразове повторення дає змогу одержати зні-тову олію
необхідної якості. Після десятиденного відстоювання олію профільтрувати і
розфасувати. Зберігати у холодному місці.

  

• (золотушник звичайний*) 1 ст. л. порізаної трави або листків золотушника залити 200 мл
кип'яченої води кімн. t°. Вранці довести до кипіння на водяній бані кип'ятити 3-5 хв.
Настояти 15 хв., процідити, долити до початкового об'єму кип'ятком і залити в термос.
Пити теплим по 100 мл при розладах сечовиділення.

  

• (золотуиіник звичайний*) 1 ст. л. трави залити 200 мл горілки, настояти 3 тижні в
темному місці. Пити по 1 ч. л. до їди при затримці сечі.

  

• (клопи) Розтерти постільних клопів і отриману мазь вкласти в отвір сечового каналу при
утрудненому сечовипусканні.

  

• (коноплі посівні) Пити протягом дня конопляне молоко: 50 г насіння промити гарячою
водою, висипати у ступку, додати 1 ст. л. цукру і розтерти, поступово підливаючи води
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(всього 1,5 склянки). Утворену емульсію розмішати, процідити й вичавити через марлю.
Для поліпшення смакових якостей конопляного молока до нього можна додати
фруктового соку, цукру, какао або кави.

  

• (кропива біла*) 2 ст. л. квітів 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 70 мл як чай.

  

• (кропива дводомна*) 1 кг дрібно посіченої молодої кропиви перемішати з 0.5 л липового
меду. Вживати по І ст. л. за 15 хв. до їди. Зберігати в холодильнику.

  

• (кропива дводомна*) 2 ст. л. сухих листків з верхівками квітучих стебел залити 500 мл
кип'яченої води кімн. 1°, 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 по 50 мл 6-7 разів протягом дня.

  

• (кропива дводомна*) Суміш натурального меду із соком свіжої кропиви - порівну, по 1 ст.
л. 2 рази протягом дня до їди. Курс 10 днів. Перерва 10 днів і так декілька місяців.

  

• (ліщина звичайна , мед весняний) Подрібнене свіже травневе листя 2 рази перемолоти
на м'ясорубці й вичавити через чисту льняну тканину. Вживати по 1 ст. л. з рівною
кількістю меду до їди.

  

• (ліщина звичайна ) 1 ст. л. попередньо подрібненої (до 3-5 мм) сировини залити в
емальованому посуді 200 мл кип'ятку, накрити кришкою, нагрівати на киплячій водяній
бані 30 хв. Процідити через подвійний шар марлі, віджимаючи суміш. Одержану кількість
довести до початкового об'єму кип'яченою водою. Пити теплим по 50 мл перед їдою.

  

• (ліщина звичайна ) 1 ст. л. подрібненого висушеного листя або кори (Folia CoryІі
avellanae) ліщини звичайної залити 200 мл кип'ятку, закрити кришкою і нагрівати на
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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 теплим по 1-2 ст. л. 5-7 разів
протягом дня.

  

• (ліщина звичайна*) Молоде листя (Folia Coryli avellanae) ліщини звичайної залити
кип'ятком, нагрівати на киплячій водяній бані 2-3 хв., настояти 1 -2 год. Пити по 50 мл до
їди. регулярно і тривалий час.

  

• (ліщина звичайна*) Рекомендується по 21 разу вранці та увечері виконувати такі
вправи: лежачи на спині, зігнути ноги в колінах, розвести їх в сторони, а потім,
максимально повільно втягувати живіт, звести коліна докупи. У травні десять днів пити
відвар листя (Folia Coryli avellanae) ліщини звичайної. Кип'ятити 2-3 хв. і 1 -2 год.
настояти. Пити регулярно і тривалий час. Листя слід зривати до сходу сонця і до
утворення горіхів. Пізніше потрібно щомісячно пити відвар протягом 3 днів. Потрібно
також щотижнево робити клізми.

  

• (.ліщина звичайна ) Сухе листя перемолоти на кавомолці і просіяти через сито. Вживати
протягом тижня по 1/2 ч. л. порошку, з 8 дня і далі приймати по повній чайній ложці як
харчову добавку. На один курс лікування йде 200-250 г порошку.

  

• (лопух справжній) І ст. л. подрібненого листя (Folia Arctii Іаррае) лопуха нагрівати на
киплячій водяній бані І Охв. в 500 мл кип'яченої води кімн. t°. процідити і пити по 40 мл
перед їдою.

  

• (любисток лікарський*) 4 ст. л. подрібненого сухого кореня любистку залити 1 л сирої
води, витримати в духовці цілу ніч. вранці довести до кипіння і зняти з вогню, настояти 20
хв.. процідити. Випити відвар протягом дня за 5 прийомів при затримці сечовиділення і
акту сечовипускання.

  

• (мед весняний, молоко коров 'яче, пилок квітковий) Вживати квітковий пилок (пергу) по
І ч. л. один раз на день з молоком або чаєм протягом місяця. Пергу краще змішати з
медом у пропорції І: І або 1:2. оскільки мед володіє також сечогінною і проносною дією.
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• (мед весняний, цибуля городня) Пити по 1 ст. л. соку цибулі городньої, віджатого в
липні-серпні зі свіжих цибулин, і 1 ст. л. меду до їди.

  

• (миколайчики польові) 1 ст. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°. Вранці
довести до кипіння на водяній бані кип'ятити 3-5 хв., настояти 15 хв., процідити, долити
до початкового об'єму кип'ятком і залити в термос. Пити теплим за 20 хв. до їди при
затримці сечі.

  

• (миколайчики польові) 1 ст. л. подрібненого кореня або 2 ст. л. трави миколайчиків
польових залити 500 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 довести кип'яченою водою до
початкового об'єму, промиваючи вичавки. Пити теплим по 100-150 мл 3-5 разів протягом
дня до їди.

  

• (миколайчики польові) 3 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 І ст.
л. після їди як болезаспокійливий засіб.

  

• (настурція лікарська ) 1 ст. л. подрібненої свіжої трави залити 200 мл кип'яченої води
кімн. t°. настояти ніч. процідити, траву віджати в націджене. 400 мл настою випити
протягом дня за 8 прийомів при малому виділенні сечі.

  

• (осот городній) 1 ст. л. трави залити 200 мл 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 теплим по 100 мл за 5-10 хв. до їди
при запаленні шийки сечового міхура (вторинний шийковий цистит), що виникло
внаслідок ураження передміхурової залози.
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• (остудник голий*) 3 ст. л. свіжої трави залити 300 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 1 ст.
л. кожні 3 год. при затримці сечовиділення.

  

• (петрушка кучерява*) 1/2 ч. л. подрібнених коренеплодів (Radix Petroselini) петрушки
залити 200 мл кип'ятку, накрити, обгорнути папером і настояти протягом ночі. Вранці
процідити. віджимаючи суміш. Пити теплим ложками протягом дня.

  

• (пилок квітковий) Вранці і в обід за 5-10 хв. до їди з'їсти 1 дес. л. квіткового пилку (4 ст.
л. на добу) і запити молоком (ІООмл). Курс лікування передбачає дозу 500-800 г.
Одночасно, в залежності від стану хворого (його побічних хвороб), пити чай із суміші,
основу якої скласти сечогінні трави. Таких трав іноді набирається до десятка і більше. Усі
добре подрібнити і перемішати. Чай готувати так: І ст. л. подрібненої суміші залити на
30-60 хв. (або навіть нагрівати на киплячій водяній бані 3-5 хв.) крутим кип'ятком (0.5 л).
Процідити і пити, починаючи з 60 мл за 15 хв. до їди. Пити протягом місяця. Перерва -
тиждень. Через місяць: підібрати іншу суміш, яка добре діє на передміхурову залозу
(простату) і одночасно допомагає при імпотенції. Через півроку курс лікування квітковим
пилком повторити. Для повного видужання потрібно пройти кілька таких курсів.
Протипоказані: кислі, оцтові, жирні. гострі страви, копченості, алкоголь, піднімання
понад 10-15 кг. переохолодження, перенапруження нервової системи. Хворим на
гіпертонію. а також схильним до ожиріння: більше пити соків. їсти овочів і фруктів.
Необхідно пам'ятати, що пилок слід зберігати в целофанових пакетиках. На повітрі він
швидко вбирає вологу і втрачає свою цінність.

  

• (подорожник великий) Пити по 1 ст. л. З рази протягом дня консервований сік рослини
(для консервування взяти на кількість соку, віджатого з 1 кг помитих, прокручених через
м'ясорубку листків (Folium Plantaginis majoris) подорожника. 1 л кип'яченої води і 1,5 кг
меду і нагрівати на киплячій водяній бані до загустін-ня. розлити у банки і зберігати у
темному холодному місці) при ослабленні сечового міхура.

  

• (прополіс) 100 г прополісу на 0.5 л 96% спирту настояти 3 доби, збовтуючи,
профільтрувати через ватно-марлевий фільтр. Пити по 20 крапель на І ст. л. молока
через 2 год. після їди. Курс лікування - 1,5-2 місяці. Примітка: після курсу лікування
прополісом проводити двомісячний курс лікування настоянкою бруньок (Gemmae populi)
тополі. Пити по 20 крапель на І ст. л. води через 2 год. після їди. Курс лікування - 2
місяці.
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• (прополіс) Для лікування хронічної аденоми простати треба робити свічки з прополісом.
Спочатку треба зробити м'яку витяжку прополісу. Для цього налити у пляшку 120 мл
спирту, долати 50 г подрібненого прополісу і періодично збовтувати. Через 6-7 днів
настоянка буде готова. Таку настоянку процідити через 2 шари марлі у чашечку. Потім
чашечку поставити на водяну баню для випаровування спирту. Після випаровування буде
одержана м'яка витяжка прополісу у вигляді густого меду. На основі такої витяжки
треба робити свічки. Для нього на водяній лазні розігріти 4 ст. л. масла какао, додати 1 г
м'якої витяжки прополісу (буде краще, якщо на 4 ст. л. масла какао додати 1.5 г витяжки)
і добре розтерти до однорідної маси. З одержаної маси виготовити 10 свічок по 2 г. Таку
свічку треба ставити у пряму кишку кожен день один раз на ніч. При хронічному
захворюванні аденоми простати проводити 2-3 30-денних курси лікування (з перервою
1-2 місяці). На основі такої м'якої витяжки прополісу також можна зробити мазь замість
свічок. Для цього на 100 г топленого вершкового масла додати 8 г м'якої витяжки, добре
розтерти до однорідної маси, покласти мазь у чисту баночку і закрити кришкою. Таку
мазь треба закладати у пряму кишку щоденно один раз на ніч з розрахунку 2 г протягом
місяця. Через місяць перерви курс лікування повторити. Можна робити також 10%
прополісову мазь. В емальовану чашечку покласти 100 г топленого коров'ячого масла,
додати 1 ст. л. подрібненого прополісу, чашечку накрити, поставити на водяну баню з
холодною водою і повільно кип'ятити 25 хв. з початку кипіння води, періодично
помішуючи дерев'яною паличкою. Потім через марлю процідити мазь у чисту посудину і
закрити кришкою. Таку мазь так само закладати у пряму кишку щоденно 2 г один раз на
ніч протягом місяця.

  

• (селера пахуча) Сік листя селери пахучої рекомендується при запаленні передміхурової
залози як болетамуючий і сечогінний засіб. Свіжовіджатий сік пити по 3-5 разів протягом
дня по 1-2 ч. л. до їди.

  

• (собача кропива звичайна) 1 ст. л. подрібнених сухих віночків із чашечок квіток кропиви
залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв..
настояти 30 хв., процідити. Настій пити по 1 ст. л. за 15 хв. до їди.

  

• (солодка гола) 1 ст. л. коренів (Radix Glycyrrhizae) солодки голої залити 0.5 л кип'яченої
води кімн. 1°. Вранці довести .до кипіння на водяній бані кип'ятити 3-5 хв.. настояти 15
хв.. процідити, долити до початкового об'єму кип'ятком і залити в термос. Пити теплим по
100 мл після їди.

  

 10 / 13



Аденома передміхурової залози

• (солодка гола) 1 ст. л. попередньо подрібненої (до 3-5 мм) сировини залити в
емальованому посуді 200 мл кип'ятку, накрити кришкою, нагрівати на киплячій водяній
бані 30 хв. Процідити через подвійний шар марлі, віджимаючи суміш. Одержану кількість
довести до початкового об'єму кип'яченою водою. Пити теплим по чарці (40 мл) перед
їдою.

  

• (терен звичайний) 2 ст. л. сушених квіток залити 400 мл кип'ятку, укутати і настояти 1
год., процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до
вказаного в рецепті об'єму. Пити по 50 мл 3 рази на день до їди.

  

• (тополя чорна) 1 ст. л. бруньок (рідше молоденьких клейких листочків) (Gemmae populi)
тополі 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.
Вживати охолодженим до кімн. t°, випити настій за день ковтками.

  

• (тополя чорна) 2 ч. л. подрібнених листкових бруньок залити 300 мл кип'ятку, укутати і
настояти 15 хв., процідити. Випити протягом дня за 3-4 прийоми.

  

• (тополя чорна) 2 ч. л. подрібнених висушених бруньок залити 400 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 протягом
дня при збільшенні передміхурової залози.

  

• (тополя чорна) 200 г бруньок (Gemmae populi) тополі настояти на 0,5 л 40% спирту
протягом 2 тижнів, профільтрувати. Взяти ІООмл 5% синтоміцинової емульсії і ЮОмл
настоянки бруньок, розмішати, збовтувати до утворення гомогенної маси. Випорожнити
сечовий міхур і ввести простерилізованим гумовим катетером у сечівник 10-20 мл
вказаного препарату, досягаючи передміхурової залози. Таких процедур проводити 2-3
на тиждень. Курс лікування складається з 5-9 процедур.

  

• (туя західна* ) 20 г сушених пагонів залити І л кип'яченої води кімн. t°, на киплячій
водяній бані 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв., процідити. Віджати залишки рослинного
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матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 70 мл 3 рази
на день.

  

• (хміль звичайний**) 1 ст. л. жіночих суцвіть-"шишок" (Strobuli Humuli Iupuli) хмелю 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 по 50 мл при больових позивах до сечовипускання.

  

• (холодок лікарський) 1 ст. л. кореневищ з коренями залити 500 мл кип'ятку, довести до
кипіння, нагрівати на киплячій водяній бані 10 хв. Пити по 70 мл 4 рази на день до їди.

  

• (холодок лікарський) 2-3 ч. л. молодих м'ясистих, ще не позеленілих паростків стебел
холодку залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на киплячій водяній бані
протягом 5 хв. При приготуванні витяжки з кореневищ рослини нагрівати на киплячій
водяній бані слід протягом 15 хв., для чого взяти 1 ст. л. подрібненого кореневища.
Приготовлений таким чином екстракт вживати по чарці для вина (40 мл) через 4 год.

  

• (цибуля городня) Невелика головка цибулі городньої, з'їдена увечері, є добрим засобом
для лікування гіпертрофії передміхурової залози.

  

• (цмин пісковий) 1 ст. л. подрібнених квіток залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°,
закрити кришкою, нагрівати на киплячій водяній бані, часто перемішуючи, протягом 30 хв.
Зняти, охолодити протягом 15 хв., процідити, віджати й додати води до 200 мл. Пити по
1 ст. л. за 10 хв. до їди при утрудненому болісному сечовипусканні.

  

• (часник городній*) До 200 мл молока додати 1 ч. л. настою часнику і випити зранку
натщесерце. Для приготування настою 100 г подрібненого часнику залити у трилітровій
банці 1 л кип'яченої води кімн. t°, накрити капроновою кришкою і настояти 3-4 тижні при
періодичному збовтуванні. Ліки пити тривало, до покращення стану хворого.

  

• (часник городній*) Пити сік або вживати 2-3 зубці часнику в їжу. Сік протипоказаний
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при деяких хворобах нирок, печінки, епілепсії.

  

• (шипшина травнева) Пити через 2 год. по 200 мл відвару із ягід шипшини. Корисно пити
протягом цілого року.
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