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Medicīnisko zeķu un zeķubikšu izstrādājumu ar pretsēnīšu/pretmikrobu iedarbību forA,  

klīniskā novērtējuma rezultāti 
 

 Novērojums veikts BOVAS Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcas dermatoloģijas klīnikas Mikoloģijas 

nodaļā, kur ar sēņu izraisītajām slimībām ārstējas gan bērni, gan pieaugušie. 

Novērojumā piedalījās 74 pacienti no 8 līdz 77 gadam. 17. pacientiem bija vienlaicīgi patogēno sēņu un 

baktēriju izraisītā kāju ādas slimība. 

Slimniekiem diagnoze tika apstiprināta balstoties uz raksturīgām klīniskajām izmaiņām un laboratorisko 

izmeklējumu rezultātiem. Patogēnās sēnes tika pierādītas ar bakterioskopisko un bakterioloģisko metodēm. Pēc 

diagnozes apstiprināšanas slimnieki saņēma specifisko pretsēnīšu terapiju ar vispārējas darbības pretsēnīšu 

preparātiem, lokālas darbības līdzekļiem. 9 gadījumos kompleksajā ārstēšanā tika pielietota arī nagu ablācijas 

ķirurģiskā metode. 

 Pēc specifiskās pretsēnīšu terapijas pacienti valkāja SIA „ITLA.LV” ražotas zeķes ar 

pretmikrobu/pretsēnīšu iedarbību forA, ievērojot lietošanas noteikumus. 

Šajā laikā tika veikta klīniskā un laboratoriskā kontrole, pielietojot bakterioskopisko un bakterioloģisko 

metodes, ar 2-3 nedēļu intervālu. Novērošanas laikā slimības recidīvi (klīniski un laboratoriskie) netika 

konstatēti. Tāpat netika konstatēti kontaktdermatīta gadījumi. Ne vienā gadījumā netika konstatētas alerģiskās 

reakcijas. Slimnieki, lietojot medicīniskās zeķes ar pretsēnīšu un pretmikrobu iedarbību forA, atzīmēja, ka 

ievērojami samazinājās svīšana un nepatīkamās smakas rašanās. 

Klīniskais novērtējums veikts atbilstoši novērtējuma plānam un normatīvajiem aktiem par cilvēkiem paredzēto 

medicīnisko ierīču klīniskās novērtējuma kārtības. 

 

SLĒDZIENS: SIA „ITLA.LV” medicīniskās zeķu un zeķbikšu izstrādājumi ar pretmikrobu, pretsēnīšu 

iedarbību forA, paredzētas kāju ādas slimību ārstēšanai  un profilaksei , ko izraisa patogenās 

Trichophyton, Epidermophyton dzimtas un Candida dzimtas sēnes, kā arī  Stafilokoku un Streptokoku 

dzimtu dažādu sugu baktērijas.  

Tās ir pielietojamas gan kompleksās terapijas laikā (lokāla, sistemātiska, ķirurģiska), gan profilakses 

nolūkos, jo patogēno sēņu un baktēriju izraisītās slimības ir hroniski noritošas ar recidīviem. Zeķes un 

zeķubikšu izstrādājumi ar pretsēnīšu, pretmikrobu iedarbību forA, paredzēti slimniekiem ar pēdu un 

nagu mikozi, piodermiju un rekomendēti pielietošanai arī starp slimības recidīviem, pagarina remisijas 

periodus, nerada blaknes-kontaktdermatītu. 

 

 

 

  

 


