
Абсцес

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 - гнійне запалення тканин організму з утворенням вогнища розпаду, оточеного
грануляційною тканиною — виникає внаслідок проникнення в організм хвороботворних
бактерій, здатних утворювати гній (висока температура, лихоманка, біль, інтоксикація -
загальні симптоми. В залежності від локалізації процесу можливі й інші симптоми).

    Лікування:
  

• Одна із складових успішного лікування захворювання — створення умов для швидкого
дозрівання нариву. Таке завдання вирішується за використання шматка чистої
полотняної тканини: її зволожити у воді кімн. t°, віджати, скласти у 4 шари, накласти на
місце нариву. Поверх тканини постелити клейонку, потім фланель і робити перев'язку.
Внаслідок таких заходів пришвидшується дозрівання гнояку, і його вміст виходить
назовні.

  

• Спати хворий повинен на тій стороні, де нарив, щоб попередити проникнення гною з
нариву, що розкрився, в глибину вуха при нариві у вусі.

  

• (арніка гірська, вино біле виноградне)  100 г квіткових кошиків (Flores Arnicae) арніки
гірської залити 1 л виноградного вина, настояти 2 тижні у темному місці.
Використовувати для примочок.

  

• (арніка гірська) Настояти 10-12 днів при кімн. t° в темноті 5 ст. л. квіткових кошиків в 50
мл етилового спирту. Процідити й віджати. Застосовувати як примочки чи компреси на
абсцеси,- розвівши настій перед цим водою у співвідношенні 1:10.

  

• (береза бородавчаста*, вино червоне сухе) Відварити в червоному сухому вині свіже
листя берези. Для компресів.

  

• (блекота чорна**, нагідки лікарські, полин гіркий*, портвейн) Під час формування
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нариву для зменшення болю на шматку полотна прикладати мазь: заготовлена на
початку цвітіння трава (Herba Absinthii) полину - 20,0, квіткові кошики (Flores Calendulae)
нагідок лікарських -30,0, листя (Folium Hyoscyami) блекоти - 20,0. Суміш добре розтерти,
додаючи 70 мл портвейну і 70 г свинячого несолоного топленого сала і знову розтерти,
покласти в глазурований горщик і нагрівати на киплячій водяній бані на слабому вогні,
процідити в банку. Одночасно замість чаю пити напар квітів з нагідок, по 600 мл
протягом дня.

  

• (борошно, гірчиця, мед весняний) Взяти 1 ст. л. гірчичного порошку та 1 ст. л. меду,
замішати борошном. Використовувати як компрес.

  

• (буркун лікарський, віск бджолиний, каніфоль, лій тваринний) 12 г воску стопити на
водяній бані з 22 г каніфолі та 1 ст. л. тваринного лою, додати 1 ч. л. спорошкованих
верхівок довжиною 30 см, і бокових пагонів буркуну і, часто перемішуючи, гріти 5 хв. на
водяній бані, процідити, злити у темний скляний посуд. Мазь покласти на чисте льняне
полотно і прикладати до хворого місця для визрівання абсцесу.

  

• (віск бджолиний, масло вершкове, мед весняний, олія льняна, ялина європейська) На
водяній бані літрову каструлю обв'язати марлею, на марлю покласти живицю із ялини.
Поставити в духовку. Живиця буде повільно стікати на дно. Коли її буде 50 г, марлю
зняти і додати по 50 мл льняної олії, вершкового масла, меду, воску бджолиного, довести
до кипіння на водяній бані і зняти. Цією маззю намазувати хворе місце.

  

• (віск бджолиний, масло вершкове, сосна звичайна, спирт аптечний) Живицю з сосни
перетопити на водяній бані з водою (бруд залишається у воді, а живиця підійде наверх).
При охолодженні живицю зібрати з води, перекласти в іншу посудину, порівну додати
бджолиного воску, масла домашнього та спирту. Все розігріти, розмішати до однорідної
маси і зберігати в холодному місці. Використовувати як мазь при гнійних абсцесах після
операції.

  

• (гриб білий) Прикладати теплим до нариву білий гриб, зварений у молоці.

  

• (дрік красильний*) 4 ст. л. трави залити 1 л кип'ятку в термосі, настояти 1 год.,
процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
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водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Настій у термосі зберігати не більше доби.
Додати до повної ванни.

  

• (живокіст лікарський , молоко коров'яче) Вживати напар коренів (Radix Symphyti)
живокосту — 40,0 на 1 л гарячого молока, в якому корінь парити в духовці 6-7 год., але
не доводити до кипіння. Пити по 70 мл напару протягом дня.

  

• (звіробій звичайний) Прикладати до хворих місць шматочки льняної матерії, змоченої в
настої соняшникової олії на траві (Herba Hyperici pertorapi) звіробою (подрібненої трави 2
ч., олії 4 ч.).

  

• (звіробій звичайний) Траву (Herba Hyperici pertorapi) звіробою у вигляді 25% настоянки
на 70% спирті або соняшниковій олії накладати на зовнішні абсцеси.

  

• (каланхое перисте) Подрібнити листя будь-якого виду каланхое до кашкоподібного
стану і постійно прикладати його до абсцесу до одержання бажаного результату.

  

• (кремена гібридна) Зволожене і розпарене сухе листя прикладати на уражені місця і
обв'язувати бинтом.

  

• (купорос мідний, цибуля городня, ялина європейська) Готувати мазь: 4 ст. л. ялинової
живиці, одна протерта цибулина, 50 мл олії (найкраще оливкової) і додати 1 г мідного
купоросу. Все ретельно розтерти і довести до кипіння. Мазь має пекучу дію і активно
лікує нариви.

  

• (льон звичайний, мед весняний, цибуля городня) 2 ст. л. потовченого насіння (Semen
Lini) льону, одну подрібнену сиру цибулю та 2 ст. л. меду (або сметани) нагрівати на
киплячій водяній бані на слабому вогні 5-10 хв. Охолоджену мазь накладати на нарив 1 -2
рази на добу.
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• (льон звичайний, молоко коров 'яче, олія касторова, ромашка лікарська*) Прив'язувати
до нариву ганчірку, змочену касторкою, або прикладати відвар із звареного в молоці
насіння (Semen Lini) льону і сушених квіткових кошиків (Flores Chamomillae) ромашки.

  

• (льон звичайний, цибуля городня) У вухо закапувати сік з печеної цибулини з льняною
олією. Зробити це так: в сирій цибулині вирізати невелику ямку і в неї влити трохи
льняної олії. Потім цибулину печуть в духовці, сік видавити у вухо при нариві у вусі.

  

• (масло вершкове, підмаренник справжній*) Розтерти з вершковим маслом мілко
подрібнену траву з квітами рослини. Мазь використовувати для аплікацій.

  

• (мед весняний, підбіл звичайний) У глиняний посуд скласти шарами свіже листя та
цукор, закрити його та закопати в землю. Коли суміш перетвориться на однорідну масу,
додати 0,5 кг меду на 1 кг маси і вживати по 1 ст. л. до їди та прикладати до хворих
місць.

  

• (мед липовий) Налити на дно маленької емальованої каструлі півсантиметровий шар
рідкого липового меду і покласти в нього розжарений до червоного старий і обов'язково
поржавілий цвях. Навколо цвяха утворюється чорна речовина, начебто дьоготь. Цією
речовиною треба мастити ясна перед сном при наривах ясен.

  

• (меліса лікарська) Використовувати у вигляді примочок і компресів сік з листя (Folia
Melissac) меліси лікарської, віджатий з надземної частини рослини.

  

• (мильнянка лікарська*) 10 г з попередньо подрібненої рослини (до 3-5 мм) 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 по 600 мл протягом дня.

  

• (молоко коров'яче, цибуля городня) Для прискорення дозрівання абсцесів прикладати
кашку із цибулі з молоком або печеної цибулі.
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• (огірочник лікарський*) 2 ст. л. подрібненої трави залити 500 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. Використовувати
зовнішньо - для промивань і примочок.

  

• (омела біла*) 15 г трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на киплячій
водяній бані 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв., процідити. Для примочок як
знеболюючий засіб.

  

• (осика*) Пити у вигляді відвару 20% настоянку бруньок або кори молодих гілок осики
звичайної. Рекомендується пити по 30-40 крапель до їди при абсцесах внутрішніх
органів.

  

• (очиток великий) У стакан до половини всипати суху траву або листя очитку їдкого.
Залити до повного кип'ятком, закрити, укутати, коли остигне - процідити. Отриману
кашку у вигляді компресу прикладати до хворих місць.

  

• (петрушка кучерява*) Для пом'якшення тканин навколо наривів, абсцесів з лікувальною
метою робити припарки із рослинної сировини петрушки (коренеплоди, листя, насіння),
яка лишається після приготування відварів та гарячих настоїв. Хвору ділянку шкіри
обкласти ліками, закріплюючи їх пов'язкою. Час від часу сировину поновлювати.
Лікування триває доти, поки у хворого не з'являться тривкі ознаки покращення.

  

• (підбіл звичайний) 1 ч. л. листків або квіток 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. 1° до вказаного в рецепті об'єму.
Підсолоджений медом або цукром напар пити по 400 мл протягом дня ковтками.

  

• (підбіл звичайний) На 200 мл кип'ятку взяти 1 ч. л. листя (Folia Farfarae) або квіткових
кошиків (Flores Farfarae) підбілу і настояти 10 хв. Підсолоджений медом або цукром напар
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пити по 400 мл протягом дня ковтками.

  

• (підбіл звичайний) Пити як пом'якшуючий засіб по 1 ст. л. соку підбілу і меду до їди.

  

• (підмаренник справжній*) 1 ч. порошку із висушеної трави (Herba Galii veri) підмаренника
змішати з 4 ч. несоленого вершкового масла і накладати як мазь на абсцес.

  

• (підмаренник справжній*) Застосовувати для промивання наривів свіжий сік трави
(Herba Galii veri) підмаренника. З цією ж метою потрібно використовувати присипку з
розтертих квітів підмаренника.

  

• (плаун баранець*) 2 ст. л. спор залити 500 мл кип'ятку, укутати і настояти 30 хв.
Використовувати зовнішньо для примочок.

  

• (подорожник великий) Прикладати свіже потовчене листя подорожника у вигляді
пов'язок.

  

• (прополіс) Прополісна мазь. У чистій посудині розтопити 100 г тваринного (несоленого)
жиру, довести до кипіння, охолодити до 50-60°С. В охолоджену основу додати 1 ст. л.
подрібненого прополісу. Суміш нагрівати до 70-80°С при безперервному помішуванні
8-І0хв. Одержану суміш профільтрувати у гарячому вигляді через марлевий фільтр,
охолодити при постійному розмішуванні і закупорити. Перед виготовленням мазі прополіс
очистити від домішок (воску). Зберігати мазь в щільно закритій посудині в темному,
сухому і прохолодному місці. За основу для мазі використовувати і соняшникову олію.

  

• (ранник вузлуватий**) Для промивання уражених малими наривами частин тіла
використовувати відвар 4-6 розім'ятих або розрубаних (завбільшки з великий палець)
кореневищ на 2 л води. Промивання робити вранці та увечері.

  

• (розхідник звичайний*) Прикладати до наривів добре потовчену тістоподібну масу
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листків рослини і стебелець з квітами.

  

• (соняшник однорічний, чебрець звичайний*) Застосовувати компреси з міцного настою
трави чебрецю або втирати мазь із згущеного відвару на соняшниковій олії - 1:3 або 1:4.

  

• (софора японська) 100 г плодів (Alabastra Sophorae japonicae) софори японської 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.
Змащувати хворе місце або прикладати компреси.

  

• (чайний гриб) Шматочок чайного гриба відокремити від основної грибної маси,
прикласти до хворого місця, покрити ватою або марлею, потім аптечним або
пергаментним папером, забинтувати. Вранці зняти пов'язку і накласти ватяний тампон,
зволожений свіжою сечею. Увечері знову повторити сеанс прикладання грибного
пластиру. Аплікації виконувати кожної ночі доти, поки не з'явиться полегшення.
Одночасно пити по 100-150 мл настою чайного гриба, 3-5 разів протягом дня.

  

• (яйце куряче) Декілька разів на добу накладати на нарив примочки із суміші білка з
жовтком із свіжого курячого яйця.

  

Також ефективне лікування зборами - лікарські збори від абсцесу
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