Pradėtas klinikinis tyrimas dėl GeloMyrtol® forte efektyvumo gydant COVID-19
pacientus
Hohenlockstedt, 2020 m. Gruodžio 16 d. Vokietijos farmacijos įmonė „Pohl-Boskamp“ gavo
leidimą pradėti COVARI klinikinį tyrimą. Šiame tyrime bus vertinamas ELOM-080 (eukaliptų, saldžiųjų
apelsinų, mirtų ir citrinų eterinių aliejų mišinio (66:32:1:1) distiliatas), kvėpavimo takų ligoms gydyti
skirto vaisto „GeloMyrtol® forte“ (vaikams skirta forma - Myrtol®) veikliosios medžiagos, efektyvumas
gydant COVID-19 pacientus. Tyrimo rezultatai labai svarbūs gydant COVID-19 pacientus ir namuose.
Medicinos mokslas jau daug metų kaupia informaciją apie koronavirusus. Jie buvo pradėti tyrinėti
nuo 1960-ųjų metų vidurio. Įrodyta, kad žinomų koronavirusų sukeltos kvėpavimo takų infekcijos
efektyviai gydomos skiriant tam tikrus vaistus. Farmacijos bendrovė „Pohl-Boskamp“ šiuo metu pradeda
multicentrinį, placebo kontroliuojamą tyrimą, kuriame dalyvaus kelios Vokietijos universitetinės
ligoninės. COVARI tyrimas turėtų atsakyti į klausimą, ar pacientų, užsikrėtusių naujuoju koronavirusu
(SARS-CoV-2), būklė reikšmingai palengvėja vartojant ELOM-080. Bus tiriami sunkiai sergantys
COVID-19 pacientai, kurie gydomi ligoninėje ir jiems taikoma deguonies terapija.
Šiuo metu hospitalizuoti COVID-19 pacientai dažniausiai gydomi antivirusiniais vaistais
remdesivir ir priešuždegiminiais vaistais dexametason. Šiuo tyrimu bus tikrinama, ar reikšmingai
pagerinama ligos eiga ir paspartinamas gijimas papildomai skiriant vaistus, kurie skatina savaiminio
kvėpavimo takų išsivalymo mechanizmus.
Marian Boskamp, bendrovės generalinė direktorė, sakė: „COVARI tyrime bus įvertintas ELOM080, „GeloMyrtol® forte“ veikliosios medžiagos, efektyvumas COVID-19 ligos atveju. Oficialiose
medicinos rekomendacijose šis vaistas daugelį metų buvo įvertintas kaip vienintelis augalinis preparatas
rekomenduojamas bronchitui ir sinusitui gydyti.“. Šis fitoterapinis preparatas pagerina natūralius apatinių
ir viršutinių kvėpavimo takų savaiminius apsauginius ir valymosi mechanizmus. ELOM-080 skatina
kvėpavimo takų virpamojo epitelio aktyvumą (sekretomotorinis poveikis) ir skystina išsiskiriančias
gleives (mukosekretolitinis poveikis). Dėl šio poveikio greičiau pašalinami skrepliai, kuriuose yra
bakterijų ir virusų.
Kaip geriausia gydyti COVID-19 pacientus? Šis klausimas vis dar aktualus. Net ir lengva ligos
forma sergantys pacientai gali patirti ilgalaikę koronaviruso žalą. "Nors iki šiol medicinos mokslas
daugiausia dėmesio skyrė vakcinos ar antivirusinės terapijos kūrimui, pacientų gydymas COVID-19 kelia
daug iššūkių. Tikimės, kad GeloMyrtol® forte tyrimo rezultatai suteiks gydytojams ir pacientams
papildomą gydymo galimybę“,- reziumavo Marian Boskamp.
Apie Pohl-Boskamp
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, įsikūrusi Hohenlockstedt mieste, yra viena iš pirmaujančių
Vokietijos vidutinio dydžio farmacijos kompanijų, tikslingai pasirinkusi Vokietiją savo gamybos ir plėtros
vietai. Generalinė direktorė Marian Boskamp, kurios šeimai priklauso bendrovė, vadovauja kartu su vyru
Dr. Henningu Uecku. Bendrovę valdo jau ketvirtoji Boskamp šeimos karta. „Pohl-Boskamp“ gamina
aukštos kokybės farmacijos produktus ir medicinos prietaisus ūminėms ir lėtinėms ligoms gydyti.
Bendrovė gamina ir platina plačiai pasaulyje bei Lietuvoje žinomus preparatus: „GeloMyrtol® forte &
Myrtol®“, „GeloRevoice®“, „GeloSitin®“, „Nitro-Pohl®“, „NYDA®“.
*Parengta pagal farmacijos bendrovės G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG pranešimą. Dėl išsamesnės informacijos galima
kreiptis į Claudia von der Heide, tel.: +49 (0) 4826 59 587, el.p.: Presse-pb@Pohl-Boskamp.de

