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Короста в наш час є найпоширенішою пара-
зитарною хворобою шкіри. Для лікування 

корости використовуються різні методи і препа-
рати, але всі вони мають багато недоліків:

- довготривалість та багатократність засто-
сування;

- наявність вазелінової основи;
- неприємний запах;
- необхідність утримання від миття під час 

лікування;
- забруднення білизни та одягу;
- викликають подразнення шкіри;
- при потраплянні на слизові оболонки мо-

жуть викликати інтоксикацію організму;
- протипоказані під час вагітності та лакта-

ції;
- мають обмеження в застосуванні в залеж-

ності від віку. 
Найбільш небезпечним та ефективним на 

сьогоднішній день є аерозольний препарат 
«Спрегаль» французької фірми ”SCAT”. Пре-
парат не має кумулятивних і алергічних власти-
востей, не викликає гепато- та нефротоксичну 
дії завдяки швидкому виведенню з організму  
(24 години).

Під нашим спостереженням знаходились  
36 осіб (21 жінка та 15 чоловіків) з встанов-
леним діагнозом «Короста», які знаходили-
ся на стаціонарному лікуванні в ПОКАШВД.  
Лікування препаратом «Спрегаль» проводили у 
вечірній час, під час найбільшої активності ко-
ростяного кліща, після прийняття теплого душу 

з використанням мила та губки. Обробку шкіри 
проводять з відстані 20-30 см від поверхні шкі-
ри, після чого легкими круговими рухами слід 
розмістити «Спрегаль» по всій поверхні шкіри, 
за виключенням обличчя та волосистої частини 
голови; при необхідності обробки обличчя у ді-
тей ураженні ділянки протирають шматочком 
вати, змоченим «Спрегалєм». 

З усієї групи хворих лікувалися:
- традиційно (20-відсотковою емульсією бен-

зил-бензоату) – 42 %,
- «Спрегалєм» – 58 % хворих. 
Критерієм одужання вважалось трьохкрат-

ний негативний зішкріб на ac. Scabiei. У ре-
зультаті термін одужання хворих, які користу-
вались «Спрегалєм», скоротився до 1-2 діб, на 
відміну від хворих, які лікувалися 20-відсотко-
вою емульсією бензил-бензоату; це, безумовно, 
свідчить про високу ефективність даного пре-
парату. Скорочення тривалості лікування до-
зволяє уникнути появу естетичних та етичних 
переживань пацієнта, викликаних обмеженням 
працездатності, частковим відлученням від су-
спільства. 

Звертає на себе увагу те, що в жодному ви-
падку використання препарату «Спрегаль» не 
спостерігалося рецидиву захворювання. Усі 
вище перераховані факти дозволяють стверджу-
вати високу ефективність препарату та доціль-
ність його використання в лікуванні заразних 
шкірних захворювань.


