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Свербіж при вітряній віспі більше
не проблема — допоможе
гель Кучику® Вітряна віспа

Вітряна віспа — гостре інфекційне
захворювання з повітряно�крап�

линним шляхом передачі, яке спричиняє
вірус Varicella zoster, що належить до роди�
ни Herpesviridae. Вітряна віспа є одним
із найпоширеніших інфекційних захво�
рювань дитячого віку — щороку в світі
реєструється 80–90 млн випадків захво�
рювання. В Україні щороку на вітряну
віспу хворіють близько 150 тис. дітей
(С.О. Крамарьов, 2015). При цьому біль�
шість випадків вітряної віспи реєструєть�
ся у дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку; дорослі та діти перших
місяців життя хворіють набагато рідше. 

Діагностика вітряної віспи зазвичай не
становить труднощів для педіатрів. Як
відомо, клінічно вітряна віспа проявляєть�
ся типовим папуло�везикульозним виси�
пом, гарячкою та нездужанням. Хворий
стає контагіозним за 1–2 дні до появи
висипу, а епідемічна небезпека для ото�
чуючих зберігається доти, доки елементи
висипу не стануть сухими або вкриються
кірками, як правило, це відбувається на
5–6 день від початку хвороби.

За винятком важкого перебігу вітряної
віспи, коли в умовах стаціонару хворим
призначається ацикловір, лікування зали�
шається переважно симптоматичним:
застосовують гігієнічні заходи, признача�
ють жарознижувальні засоби, обробляють
елементи висипу місцевими антисептика�
ми з метою попередження приєднання
вторинної бактеріальної інфекції. Проте
всі ці заходи не впливають на один із клю�
чових симптомів вітряної віспи, який най�
більше непокоїть маленьких пацієнтів та

їхніх батьків, — сильний, часто нестерп�
ний, шкірний свербіж. Саме через цей
симптом, яким завжди супроводжується
поява висипу при вітряній віспі, шкіру
дитини надзвичайно важко вберегти від
розчісувань. У результаті пошкодження
шкіри значно підвищується ризик проник�
нення в організм патогенних збудників та
розвитку ускладнень у вигляді інфекцій
шкіри та м'яких тканин (піодермія, флег�
мона, абсцес, лімфаденіт тощо). Крім того,
розчісування елементів висипу призво�
дить до формування помітних косметич�
них дефектів шкіри — рубців, наявність
яких у подальшому негативно познача�
ється на психологічному стані дитини та
знижує її самооцінку. 

Що може порадити сучасний педіатр
батькам, які прагнуть полегшити стан
своєї дитини, що страждає від шкірного
свербежу? Для догляду за ураженою віру�
сом вітряної швіспи шкірою можна засто�
совувати гель Кучику® Вітряна віспа,
що виробляється у Нідерландах. Місцеве
нанесення гелю Кучику® Вітряна віспа
вирішує одразу кілька клінічних завдань: 

• зменшує свербіж; 
• заспокоює та охолоджує подразнену

шкіру; 
• знижує інтенсивність місцевого за�

палення; 
• запобігає вторинному інфікуванню

шкіри; 
• сприяє загоєнню елементів висипу

на всіх його стадіях.
Секрет ефективності гелю Кучику®

Вітряна віспа — у його комбінованому
складі, що містить 98,8% інгредієнтів
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натурального походження: екстракти з
12 лікарських рослин, цитраль та анти�
септики з ефірних олій. Екстракти ро�
машки лікарської, календули, нагідок та
зерен вівса дозволяють значно зменшити
свербіж та запалення шкіри. Виразний
антисептичний ефект цих рослин поси�
люється екстрактами подорожника, мор�
кви дикої та солодки, екстрактом алое,
а також комплексом ефірних олій (з ла�
ванди, пальмарози, квітів/листя чебрецю
звичайного та ін.). Зокрема олія макада�
мії, що входить до складу Кучику®

Вітряна віспа, здавна відома своїми уні�
кальними лікувальними і зволожувальни�
ми властивостями та ідеально підходить
для догляду за чутливою і подразненою
дитячою шкірою. Олія насіння соняшника
чинить регенеруючу дію на шкіру. 

Гель Кучику® Вітряна віспа випуска�
ється у флаконах по 100 мл зі зручним
дозатором, що достатньо на весь курс  за
різної інтенсивності висипань.  Герметич�
на конструкція флакона дозволяє зберег�

ти стерильність протягом усього періоду
застосування засобу. Кучику® Вітряна
віспа швидко всмоктується, не забруд�
нюючи одяг. Засіб можна наносити на
тіло та обличчя 2–3 рази на день або так
часто, як це необхідно для полегшення
свербежу. Слід зазначити, що гель Кучику®

Вітряна віспа не містить небезпечних
речовин�консервантів, внаслідок чого
його можна застосовувати у дітей із
6�місячного віку.

Висока якість гелю Кучику® Вітряна
віспа відповідає вимогам Європей�
ської Директиви про медичні вироби
(93/42/EEC) та системи якості ISO
13485. У Нідерландах протисвербіжний
та заспокійливий гель для догляду за
шкірою при вітряній віспі вже став
«бестселером». І є всі підстави спо�
діватися, що українські лікарі та їхні
пацієнти високо оцінять цей комбінова�
ний засіб, який дозволяє значно полег�
шити симптоми вітряної віспи у дітей
і дорослих.
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