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рецидивуючим герпесом (ВПГ- 1, ВПГ-2) »
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50 –Трилумин
50 - Амиксин
1. Досліджуваний препарат Трилумін, має високу
ефективність при лікуванні хворих з хронічним
рецидивуючим герпесом (ВПГ-1, ВПГ-2). Призначення
препарату сприяє скороченню кількості рецидивів
герпетичної інфекції, зменшення тривалості і ступеня
тяжкості окремих рецидивів.2. Ефективність препарату
Трилумін, підтверджувалася даними оцінки маркерів
ВПГ. Так, по завершенню курсу лікування препаратом
Трилумін спостерігалося статистично значуще зниження
рівня серологічних маркерів ВПГ-1, ВПГ-2.3. В результаті
дослідження було показано, що препарат Трилумін, за
показником терапевтичної ефективності не поступається
препарату в порівняння Аміксин® IC, таблетки по 0,125
виробництва ВАТ «ІнтерХім».4. У процесі лікування

100
1. Досліджуваний препарат Трилумін, має високу
ефективність при лікуванні хворих на хронічний
вірусний гепатит С. При терапії досліджуваним
препаратом Трилумін виявлено зменшення вірусного
навантаження HCV РНК, зниження рівня трансаміназ
і білірубіну, зменшення гепатомегалії і нормалізація
ехоструктури печінки, поліпшення загального стану і
самопочуття хворих.2. В результаті дослідження було
показано, що препарат Трилумін, "за показником
терапевтичної ефективності не поступається
препарату порівняння Аміксин® IC, таблетки по
0,125 виробництва ВАТ« ІнтерХім ».3. В процесі
лікування досліджуваними препаратами серйозних
побічних ефектів не відзначалося, алергічних реакцій

Кількість пацієнтів

Результат

досліджуваними препаратами серйозних побічних ефектів
не відзначалося, алергічних реакцій виявлено не було,
лабораторні показники не зазнали негативних змін, що
дозволило розцінити переносимість лікування в більшості
випадків як хорошу.

виявлено не було, лабораторні показники не зазнали
негативних змін, що дозволило розцінити
переносимість лікування в більшості випадків як
хорошу. Виявлені побічні реакції були незначною
мірою вираженості, що не захотыли зміни схеми
лікування і проведення додаткових заходів.4.
Досліджуваний препарат Трилумін можна
рекомендувати як ефективний противірусний засіб
тривалої терапії хворих на хронічний вірусний
гепатит С.

