
Аденоїди

  

АДЕНОЇДИ - патологічна гіпертрофія третього носоглоткового мигдалика (порушення
носового дихання, значні слизові виділення з носа. Діти сплять з відкритим ротом,
хроплять у сні, порушується слух, мовлення набуває гнусавого відтінку, відмічаються
головні болі, слинотеча з рота, деформація лицевого черепа).

    Лікування:
  

• (верба біла) 1 ч. л. подрібненої кори залити 400 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані 30 хв.. настояти при кімн. t° 10 хв., довести до 200 мл кип'яченою
водою. Для промивання носа.

  

• (вода солона) Розвиток аденоїдів послаблюють промивання носа і горла солоною
водою, сольові ванни.

  

• (горіх волоський*) При запаленні аденоїдів (аденоїдитах) закапувати в ніс по 6 крапель
відвару оплоднів волоського горіха. Готувати: І г подрібнених оплоднів залити 200 мл
холодної кип'яченої води, довести до кипіння, зняти з вогню і ще настояти 30 хв.,
процідити.

  

• (мед весняний, оман високий) Дрібно натертий сирий корінь рослини змішати з
весняним медом (1:3), суміш покласти в скляну банку, зберігати в холодильнику. Вживати
при головних болях по 1 ч. л.

  

• (мед весняний) 4 ст. л. весняного меду розчинити в 100 мл кип'яченої води і декілька
разів протягом дня цю воду втягувати в ніздрі.

  

• (мед весняний) Жувати медову соту.

  

• (обліпиха крушиновидна) Кілька разів протягом дня закапувати ніс теплою обліпиховою
олією.
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• (оман високий) 2 ст. л. коренів залити 250 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 при головних болях по 2
ст. л. щогодини. Можна вживати 2-3 рази протягом дня порошок з подрібненого кореня
"на кінчику ножа" із 50-100 мл кип'яченої води.

  

• (очанка прямостояча ) Промивати носоглотку настоєм трави очанки прямостоячої.
Готувати: 1 ч. л. на 200 мл кип'яченої води, нагрівати на киплячій водяній бані на слабому
вогні 15 хв., настояти 20 хв., процідити.

  

• (паслін солодко-гіркий*) 1 ч. л. подрібненої на порошок рослини залити ЮОмл
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 ч. л. 2 рази протягом дня.

  

• (прополіс, сода харчова) При рецидивних запаленнях лімфатичного кільця промивати
носоглотку розчином: 200 мл перекип'яченої води, додати 1/4 ч. л. харчової соди і 20
крапель 10% розчину прополісу. Кожну половину носа потрібно промивати 100 мл
свіжоприготовленого розчину.

  

• (розхідник звичайний ) Вдихати на ніч пари відвару трави (Herba Glechomae)
розхідника. Курс — 12 днів. Готувати: 15 г трави на 200 мл кип'яченої води кімн. t°.
нагрівати на киплячій водяній бані на слабому вогні 5 хв.

  

• (сіль кухонна) 1 г солі "Екстра" на 100 мл кип'яченої води. Прокип'ятити 1 хв. Капати у
кожну ніздрю по 2 краплі 3 рази протягом дня.

  

• (сіль кухонна) Розвести у 250 мл теплої води 1/2 ч. л. солі. Вилити в тарілочку.
Втягувати кожною ніздрею і випльовувати через рот цю воду. Так полоскати ніс кілька
разів протягом дня.
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• (хвощ польовий) Відвар трави (Herba Equiseti) хвоща польового (2 ст. л. на 200 мл
кип'яченої води кімн. t°, кип'ятити 7-10 хв.) - для промивання носоглотки.
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