
Inhalálás SALVUS Gyógyvízzel  
 
 
(… ) A Salvus vízzel való inhalálás enyhe és közepesen súlyos COPDs betegeknek jól kiegészíti a terápiáját, 
segít kiköhögni a váladékot. A két hetes kúra hatására a betegek állapotában lényeges, mintegy 18 %os javulás 
mutatkozott.  
Lényegesnek tartjuk, hogy a kezelést fokozatosan kell bevezetni a betegeknél, személyre szabottan. Minden 
inhaláció után forszírozni kell az expectorációt, hogy jobb eredményt érjünk el. 
A Salvus vizet véleményünk szerint jól lehet használni krónikus légzőszervi betegek komplex rehabilitációjának 
kiegészítéseként, kivéve a globális légzési elégtelenséget mutató betegeket 
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Tapasztalatok a Salvus gyógyvizes inhalálásról 
 
2001 február közepén létesítettük gondozónkban az inhaláló szobát. Közel 1 év alatt 167 személy összesen 685 
alkalommal vette igénybe ambuláns kezelési lehetőségünket. 
 
Tárgyi feltételek: A 6 székkel, 2 asztallal berendezett kis kezelő egyetlen műszere a nagy teljesítményű 
Gyógyszerporlasztó (BONECO 7131 ultrahangos párásító ), mely segítségével kizárólag Salvus gyógyvízzel 
telítjük a levegőt. 
 
Személyi feltételek: Minimális asszisztensi időt igényel, csupán a gépet kell bekapcsolni a kezelést megelőzően. 
A visszajáró betegek elvállalják a gép kikapcsolását. Naponta, a műszak végén rendbe kell tenni a készüléket, 
mely néhány percet vesz igénybe. 
 
Módszer: A betegeket többnyire csoportosan inhaláltatjuk 11 alkalommal 30 percig tiszta Salvus gyógyvízzel. 
 
Indikáció: A köhögés minden típusa. Jótékony hatását megtapasztaltuk a felső és alsó légúti acut és chronicus 
gyulladások, az asthma bronchiale, valamint a pneumonia kiegészítő kezelése során. 
 
A betegek véleménye: 
1. Már 12 nap alatt csökken a kínzó, fájdalmas köhögés, a köpet könnyen felszakad. 
2. Bár az első alkalommal gyakran előfordul, hogy az inhalálás kissé irritáló, torokingerlő érzéssel 
párosul, ez hamar megszűnik, és kifejezetten jól esik a kezelés. 
3. Hasznos időtöltés ez a rendelésre várakozás során, a csoportos kezelés közben barátságok is 
szövődhetnek. 
4. A szolgáltatás ingyenes, s ezt a legjobban azon betegeink értékelik, akik több ezer Ft-ot 
költöttek már a vállalkozók által kínált egyéb inhaláló kezelésre. 
5. Rossz időben nehézkes a bejárás, ezért néhány kezelést követően felmerül az igény betegeink egy 
részében a kezelés otthoni folytatására. 
 
Az orvos véleménye: 
1. Az alkáli hidrogénkarbonát tartalmú Salvus gyógyvíz inhalálása igen hatékony kiegészítő terápiája a 
 köhögéssel járó légúti betegségeknek. 
2. Természetes gyógymód, mely nem terheli a betegek gyomor és bél rendszerét. A chronikus légúti betegek 
szívesen veszik az otthoni inhalálás lehetőségét, mert az exacerbatio kezdetén beindítva a gyakori 
inhalálást, általában el tudják kerülni az antibiotikus kezelést a munkából történő kiesést. 
3. Jó szolgálatot tesz az egész család apraja nagyja számára, veszély nélkül alkalmazható bármikor. 
4. Gazdaságos a beteg számára, aki kevesebb antibiotikumot kell vásároljon, kisebb a munkából való kiesés 
gyakorisága a szakrendelő szempontjából, mert az OEP által finanszírozott pontpénzből fedezni tudjuk a 
kezelésből adódó csekély költséget. 
5. Megnyugtató érzés a „drága” inhalátort a beteg számára úgy felírni, hogy a gondozóban már kipróbálta, 
megismerte, megszerette azt. 
6. Jó szívvel ajánlom mindenkinek! 

Gyula, 2002. január .30. 
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tüdőgyógyász és fogl.eü. szakorvos 



gondozóvezető főorvos 
 
 
A pseudocroup kiegészítő kezelése SALVUS víz permettel és inhalációval 
 
A gyermekek kisebb átmérőjű légutaiban a gyulladás, irritáció hatására létrejövő szűkület jelentősebb, 
mint a későbbi életkorokban. A légúti fertőzések ritkán lokalizálódnak a légzőrendszer egyetlen részére. 
Általában különböző mértékben ugyan, de érintik az orr és garatnyálkahártyát, az arcüreget, a gégét, a gége 
alatti területet, a légcsövet, és a hörgőket. 
 
Az acut subglotticus laryngitis (pseudocroup) leginkább az 15 éves korú gyermekek betegsége, de előfordulhat 
korábbi és későbbi életkorokban is. Oka leggyakrabban vírus vagy baktériumfertőzés, és megfigyelhető, hogy a 
betegség gyakori ismétlődésekor a háttérben sokszor gennyes arcüreggyulladás és/vagy az orrmandula 
chronicus gyulladása szerepelhet. A tüneteket bizonyos esetekben allergiás és psyches tényezők is 
előidézhetik. 
 
Néhány napig tartó enyhe nátha, esetleg rekedtség után éjszaka, hirtelen jelentkező fémes érces, ugató 
jellegű száraz köhögés, belégzési nehezítettség és kifejezett nyugtalanság, szorongás jellemző a betegségre. 
 
Ekkor a megfelelő és szükséges gyógyszeres kezelés kiegészítéseként a laryngospasmus (gégegörcs) 
oldására, a nyálkahártya irritációjának, duzzanatának csökkentésére, a nyákoldás és a váladékürülés 
elősegítésére sikerrel alkalmazható a hideg SALVUS gyógyvíz permet, illetve a SALVUS vízből 
biztonságos inhalációs készülékkel előállított hideg pára. 
 A permetet nagyobb, jól együttműködő gyerekeknél mély légzéssel egyidejűleg a szájon keresztül is be lehet 
juttatni a légutakba. A közvetlenül belélegzett levegő egyenletes párásítására célszerű a SALVUS vizet 
elektromos, ultrahangos készülékkel porlasztani. 
 
A betegség kialakulásának valószínűségét csökkentheti, ha arra hajlamos gyerekek szobáinak 
légterében SALVUS víz párologtatásával úgynevezett gyógyklímát alakítanak ki. 
 

Budapest, 2001. november 12. 
Dr. Lengyel Boglárka 
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Orvosi vélemény a Salvus gyógyvíz felső, és alsó légzőrendszeri megbetegedések 
kezelésében. 
 
A Salvus gyógyvíz terápiás hatását felső, és alsó légzőrendszeri betegségek fokozott váladékképződéssel járó 
eseteiben próbáltuk ki nagyszámú betegen. Ezek között rhinitis sicca, sinusitis max. chronica, pharyngolaryngitis 
chr., bronchitis chr., asthma bronchiale bronchitisszel társult esetei, bronchiectasiaban szenvedő betegek 
szerepeltek. 
 
A gyógyvizet fiziológiás, ill. hypertoniás konyhasó helyett egyéni aerosol készülékekben (… ) használták (… ).  
A Salvus víz sokkal jobb nyákoldó hatást biztosított a konyhasónál, a betegek spontán jelezték ezt, anélkül, 
hogy tudták volna az erre való áttérést. 
 
Másik különösen fontos előnye, hogy egyetlen beteg sem panaszkodott nyálkahártya égésre, irritációra, mely 
korábban többször előfordult. 
(… ) Aerosol készülék felírásánál a betegeknek Salvus vízzel történő alkalmazást javasolunk, mely jó hatásán 
kívül egyszerűbb is, mint a konyhasós módszer. 

Mátraháza, 2000.szeptember 5. 
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