AKTUĀLI

Kā pareizi
apstrādāt brūci
• Ja vien nav skarta artērija,
nevajadzētu censties apturēt
asiņošanu, bet ļaut ar asins un
imūnšūnu plūsmu brūcei tīrīties
no iekšpuses uz ārpusi.
• Ja brūcē ir svešķermenis,
tas ir pilnībā jāizņem kopā ar
netīrumiem un atmirušajiem
audiem (pat, ja tas prasa izdarīt
iegriezumu ādā).
• Saudzīgi jāskalo brūce ar
ūdeni vai sālsūdeni, nelietojot
spiedienu. Var izmantot arī
nātrija askorbātu (1 daļa nātrija
askorbāta, 3 daļas ūdens). 15
Koloidālā sudraba šķīdums
ir efektīvs uz ādas, ja to lieto
200–500 ppm koncentrācijā.
Ūdenraža peroksīda šķīdums,
ko bieži lieto, lai dezinficētu
brūci, nav piemērots ievainojumiem, kur būtu risks attīstīties
stingumkrampjiem (dziļas
brūces), jo var padarīt šūnas
nedzīvas, un miruši audi īpaši
patiks tetanus baktērijām. Nav
ieteicams lietot arī joda šķīdumu,
kas var apdedzināt audus, bet
neietekmēs tetanus baktērijas. 16
Var mēģināt brūci mazgāt ar
asinszāles (Hypericum) vai
kliņgerītes (Calendula) tinktūru
(var nopirkt arī abu tinktūru
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maisījumu (Hypercal)). Var
izmantot ziepjūdeni, kas arī ļauj
atbrīvot brūci no netīrumiem.
• Nav ieteicams brūci sašūt, jo
tā baktērijām tiek noslēgta izeja.
Labāk lietot vairākus plāksterus,
kas savelk kopā brūces malas Tas
ļauj brūcei elpot un tīrīties, turklāt
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dzīstot neatstāj lielu rētu.
Katrā gadījumā šis aspekts
jāvērtē individuāli.
• Vienmēr jāvēro brūce – ja
kļūst sliktāk, nav iespējams
brūci pienācīgi iztīrīt vai izņemt
svešķermeni vai ja rodas
vismazākās šaubas vai bažas,
nekavējoties jādodas pie ārsta!

kas nonāca slimnīcā ar stingumkrampjiem. Pacienti tika iedalīti
divās vecuma grupās – līdz 12 gadiem un vecāki par 12 gadiem.
Abās grupās pusei pacientu izmantoja tikai konvenciālo ārstēšanu,
otrai pusei – konvecionālo
ārstēšanu papildināja ar lielām
C vitamīna devām. Pētījumā
iekļautajiem cilvēkiem deva
1000 mg (1 g) C vitamīna dienā,
kas nebūt nav liela deva. Taču šos
1000 mg ievadīja intravenozi, tā
palielinot vitamīna efektivitāti. Kā
zināms, intrevenozi ievadīts
C vitamīns ir piecas reizes
efektīvāks, nekā ja to lieto norijot. 17
Pacientu grupā, kas tika gan
tradicionāli ārstēti, gan lietoja
C vitamīnu, izdzīvoja visi
saslimušie bērni un 37% pieaugušo. Grupā, kur C vitamīnu
nedeva, nomira 74,2% bērnu
un 67,8% pieaugušo. Pētnieki
secināja, ka C vitamīns būtu
bijis vēl efektīvāks, ja deva būtu
rēķināta uz ķermeņa svaru, tātad
pieaugušajiem būtu bijis jādod
krietni vairāk C vitamīna, jo
smagas slimības laikā organisms
to intensīvi tērē. 18
Akūtās situācijās pieaugušie
var lietot 1–2 gramus C vitamīna
ik pēc pāris stundām. 24 Pazīme,
ka C vitamīna ir par daudz, ir
caureja vai šķidra vēdera izeja, –

tad deva nedaudz jāsamazina.
Un ar C vitamīnu saprot nevis
saldas ripiņas, kur C vitamīna
ir tikai daži miligrami, bet
tīru akorbīnskābi vai nātrija
askorbātu. 15

3. Izmēģiniet
homeopātiju

Arī homeopātija var palīdzēt
samazināt stingumkrampju
simptomus. Lai efekts būtu
iespējami liels, jārīkojas
ātri – svarīgi lietot visprecīzāk
simptomiem atbilstošo
homeopātisko preparātu
piemērotākajā potencē
(atšķaidījumā) un biežumā.
Tāpēc ir būtiski steidzami
sazināties ar savu homeopātu.
Ja stingumkrampju simptomi
parādās pāris dienas pēc
inficēšanās, tas liecina, ka
slimība progresē strauji. Ja
simptomi jūtami tikai pāris
nedēļu vēlāk, letāla iznākuma
iespējamība ir mazāka, taču, jo
ātrāk tiks sākta homeopātiskā
ārstēšana, jo mazāk tiks bojātas
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nervu šūnas.
Ja savainojums radies, dziļi
saduroties ar kādu asumu,
piemēram, ērkšķi, skabargu,
naglu vai iekodis dzīvnieks,
tad izmazgāt brūci visā tās
dziļumā ar iepriekš minētajiem

līdzekļiem būs neiespējami.
Šajā gadījumā risks ir lielāks,
jo tetanus baktērija var nonākt
dziļi audos, ko dezinficējošais
šķīdums nevar aizsniegt. Tad
var palīdzēt homeopātiskās
zāles Ledum 30C, kas būtu
jālieto pēc durtām traumām (arī
tad, ja tikai skabarga tikusi aiz
ādas). Pēc dzīvnieka koduma
vienmēr jālieto Ledum 30C,
pat ja brūci ir iespējams
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izmazgāt.
Ja iekodis dzīvnieks, kā arī ja ir
durta brūce, visbiežāk lietojamie
homeopātiskie preparāti ir Ledum,
Arnica un Hypericum – tie palīdz
samazināt stingumkrampju
infekcijas iespējamību. 20 To arī apstiprina informācija homeopātisko
zāļu repertorijos. 21

! Augsta temperatūra

ir zīme, ka infekcijas izraisītie
procesi turpinās, taču
ārstēšanai nav jāfokusējas uz
temperatūras samazināšanu,
bet gan uz lielās temperatūras
cēloņa likvidēšanu. C vitamīna
terapija kopā ar homeopātiju ir
ideāla pieeja stingumkrampju
ārstēšanā, taču arī katra metode pati par sevi var dot labus
rezultātus.
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