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Основні принципи лікування в разі гострих отруєнь 

лікарськими засобами. 

 

Основними причинами медикаментозних отруєнь є недостатня обiзнанiсть 

лiкарiв щодо побiчних, токсичиих ефектiв лiкарських засобiв, помилки в 

призначеннi та дозуваннi препаратiв, одночасний прийом хворими 

несумiсних 3асобiв, випадковий прийом лiкiв (особливо дiтьми), а також 

свiдоме їx застосування з метою самогубства. 

Програма невiдкладної допомоги при отруєннях включає наступвi заходи. 

- Екстрена детоксикацiя 

- Призупинення подальшого надходження отрути в органiзм.  

- При отруєннях, пов'язаних з вдиханням отрут, потерпiлого необхiдно 

вивести з небезпечного примiщення у кiмнату, що добре провiтрюється. 3 

нього потрiбно зняти верхвiй одяг, на якому може адсорбуватись отрута.  

Якщо отрута є  на  шкiрi чи слизових  оболонках, треба змити великою 

кiлькiстю проточної води. 

 - У разi iн'єкцiйного введения отрути (пiдшкiрно чи внутрiшньом'язово) 

вживають заходiв для обмеження ix всмоктування на уражене мiсце 

накладають мiхур з льодом на 6-8 год, роблять циркулярнi новокаїновi 

блокади (0,3-0,5 мл 0,1 % розчину адреналiну гiдрохлориду з 2- 3 мл 0,5 % 

розчину новокаїну). У разi проникнення отрути в органiзм перш за все 

необхiдно запобiгти їі всмоктуванню в кров. 

- Запобiгання всмоктуванню отрути в кров iз травного каналу.Промивання 

шлунка за допомогою зонда проводять усiм хворим, незалежно вiд 

загального стану i часу отруєння. При отруєннi припiкальними речовинами 

(кислотами i основами) перед промиванням потерпiлому необхiдно ввести 

пiдшкiрно 1 мл 1 % розчину промедолу, а зонд змастити вазелiновим 

маслом. 

- Якщо невiдомо, яка отруйна речовина потрапила в органiзм, шлунок слiд 

промити 0,01- 0,1 % розчином калiю перманганату, 0,5-2 % розчином танiну 

чи перевареною водою. 

- Якщо отруйна речовина вiдома, можна провести хiмiчну iнактивацiю отрути 

в шлунку (застосувати антидоти отрут): 



- при отруєннi морфiном - промивання розчином калiю перманганату 

(окисления морфiну); 

- при отруєннi срiбла нiтратом - промивання гiпертонiчним розчином 

натрiю хлориду (реакцiя осаду); 

- при отруєннi оксалатами, цитратами - промивання розчином кальцiю 

хлориду (реакцiя осаду); 

- при отруєннi барiю хлоридом - промивання розчином натрiю сульфату 

(реакцiя осаду); 

- при отруєннi кислотами - всередину дають магнiю оксид (реакцiя 

нейтралiзації; 

- при отруєннi основами - промивання 1 % розчином лимонної, оцтової, 

молочної кислот (реакцiя нейтралiзації); 

- при отруєннi фосфором - промивання розчином мiдi сульфату; 

- при отруєннi важкими металами - вживания  збитих  яєчних бiлкiв, 

молока. 

Можливе застосування блювотних препаратiв (якщо потерпiлий притомний); 

Введення адсорбiвних засобiв можна проводити до i пiсля промивання 

шлунка. 3 цiею метою слiд застосовувати активоване вугiлля (20-30 г, або 2-3 

столовi ложки на 1 склянку води у формi суспензii). 

Введення сольових проносних з метою припинення всмоктування отрути в 

кров iз кишок. Застосовуютъ магнiю сульфат або натрiю сульфат (20-30 г на 

1/2 склянки води всередину, запиваючи 2 склянками води). 

Не можна використовувати сольовi проноснi при отруєннях кислотами або 

основами! 

Сифоннi клiзми слiд робити при будь-яких пероральних отруєннях, 

видаляючи при цьому отруту з товстої кишки. 

 

Виведення отрути з органiзму пiсля її всмоктування в кров 

-         метод форсованого дiурезу застосовують з метою прискорення 

виведення отрути з органiзму через нирки. Для цього хворому 

внутрiшньовенно краплинно вводятъ 1-1,5 л iзотонiчного розчину натрiю 

хлориду або iзотонiчного розчину глюкози одночасно з сечогiнними 

препаратами швидкої дiї: (фуросемiд, лазикс); 



- метод гемосорбцiї застосовують з метою очищення кровi вiд отрути за 

допомогою перфузiї кровi через спецiальний детоксикатор, важливою 

складовою якого є: сорбцiйнi колонки; 

- гемодiалiз - очищення кровi вiд отрути за допомогою апарата •штучна 

нирка •; 

- перитонеальний дiалiз - очищения органiзму вiд отрути через 

очеревину; 

- замiнне переливання кровi (видаляють iз органiзму частину кровi, що 

мiстить шкiдливi речовини, i переливають до 2-3 л донорської  кровi тієї самої 

групп, що й у потерпiлого). 

Специфiчна антидотна терапiя 

Антидот - це речовина, що знешкоджує: отрути шляхом хiмiчної реакцiї i 

виводить їx з органiзму. 

Розрiзняють 3 види антидотiв. 

1. Антидоти, що запобiгають всмоктуванню отрут, забезпечують їx 

зв'язування, нейтралiзацію i виведення з органiзму: 

- неспецифiчнi антидоти контактної дiї - активоване вугiлля,ентеросгель; 

- специфiчнi хiмiчнi антидоти. 

  

2. Актидоти, що прискорюють бiотрансформацію отрут у нетоксичнi 

продукти розпаду: 

- глюкоза - антидот при отруєннi цiанiдами, синильною кислотою; 

- унiтiол - антидот при отруєннi ртуттю, золотом, вiсмутом, талiєм, 

сурмою, мiддю, серцевими глiкозидами; 

- тетацин-кальцiй - антидот при отруеннi солями свинцю, кобальту, 

кадмiю, урану; 

- метиленовий синiй - антидот при отруєннi синильною кислотою, 

нiтроглiцерином; 

- натрiю тiосульфат - антидот при отруєннi препаратами йоду, 

фенолами, серцевими глiкозидами. 



З. Функціональні антагонiсти - це препарати, якi впливають на органи i 

системи протилежно до дiї отрути. Найбiльш поширенi такi функцiовальнi 

антаговiсти: 

- налорфiну гiдрохлорид, налоксон - при отруєннi препаратами опiю; 

- бемегрид - при легких отруєннях засобами для наркозу, снодiйними; 

- атропiну сульфат - при отруєннях М-холiномiметиками, 

антихолiнестеразними засобами; 

- протамiну сульфат - при передозуваннi гепарину; 

- глюкоза в гiпертонiчному розчинi - при передозуваннi iнсулiну; 

- антикоагулянти непрямої дiї - при передозуваннi вiкасолу; 

- прозерин  -  при  отруенвi  мiорелаксантами  периферичної дiї; 

- реактиватори холiнестерази (дипiроксим, алоксим, iзонiтрозин) - при 

отруєннi ФОС та антихолiнестеразними препаратами. 

 

 

Патогенетична (симптоматична) терапiя 

*При сильному болю (вираженому больовому симптомi) для попередження 

больового шоку застосовують наркотичнi анальгетики (морфiну гiдрохлорид, 

омнопон, промедол, фентанiл, трамадол); 

*при спастичному болю (спазмах) вводять спазмолiтики (но· шпу, 

папаверину гiдрохлорид, атропiну сульфат, платифiлiну гiдрохлорид, 

метацин), у стiйких випадках за вiдсутностi ефекту -наркотичнi засоби, що 

виявляють спазмолiтичну дiю (промедол, омнопон); 

*при пригнiченнi дихання легкого i середнього ступеня тяжкостi застосовують 

стимулятори дихання (кофеїн-бензоат натрiю, етимiзол, кордiамiн, камфору, 

сульфокамфокаїн, цититон, лобелiну гiдрохлорид); 

*при гострiй серцевiй недостатностi вводять кардiотонiчнi препарати - 

строфантин, корглiкон; 

*при знижениi АТ вводять пресорнi препарати (мезатон, адреналiну 

гiдрохлорид, ефедрину гiдрохлорид, норадреналiну гiдротартрат); 

*при пригнiченнi серцевої дiяльностi застосовують аналептики (кордiамiн, 

камфору, сульфокамфокаїн, етимiзол); 



*при зупинцi серця вводять у лiвий шлуночок серця адреналiну гiдрохлорид, 

норадреналiну гiдротартрат; 

*при бронхоспазмi застосовують бронхолiтики: 

- iн'єкцiйнi - еуфiлiн, ефедрину гiдрохлорид, адреналiну гiдрохлорид, 

атропiну сульфат, платифiлiну гiдротартрат; 

- iнгаляцiйнi - iзадрин, фенотерол (беротек), сальбутамол, 

орципреналiну сульфат (алупент, астмопент); 

*при шоку застосовують протишоковi засоби: 

- адреналiну гiдрохлорид, ефедрину гiдрохлорид; 

- ГКС - преднiзолон, метилпреднiзолон; 

- антигiстамiннi препарати - дипразин, димедрол, супрастин, тавегiл; 

- плазмозамiннi та сольовi розчини. 


