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Винахід стосується способу лікування "мішків" під очима сумішшю крему Екола та Ліотону, які 
наносять щоденно на періорбітальну зону під очима протягом 20-30 днів і візуально оцінюють 
результат. 
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Винахід належить до медицини, зокрема до дерматології та естетичної косметології, і може 
бути застосований для лікування так званих "мішків" під очима. 

Відомі способи лікування так званих "мішків" під очима включають застосування масок, 
кремів, примочок, лазерів та хірургічного лікування [1, 2, 3]. 

Але використання таких засобів не завжди є ефективним та дешевим. 5 

Найближчим до запропонованого способу є застосування крему Екола [4] - прототип. 
У прототипі для лікування темних кіл навколо очей використовують гель на основі крокусу і 

волошки. 
Але при цьому лікують лише темні кола навколо очей і тому він не є ефективним при 

наявності "мішків". 10 

Поставлено задачу розробити спосіб боротьби з "мішками" під очима для досягнення 
стійкого косметологічного ефекту. 

Поставлена задача вирішується таким чином, що у способі лікування "мішків" під очима, 
який включає клінічне обстеження, встановлення діагнозу та лікування, який відрізняється тим, 
що додатково готують суміш 5-10 мл крем-гелю Екола та 5-30 мл гелю Ліотон, перемішують, 15 

далі наносять його, не змиваючи, на періорбітальну зону під очима 2 рази щоденно протягом 
20-30 днів і результат оцінюють візуально. 

Застосування запропонованого способу дасть стійкий косметичний ефект. 
Між запропонованим способом лікування "мішків" під очима та патогенезом їх утворення 

існує чіткий взаємозв'язок. 20 

"Мішки" під очима формуються від набряку шкіри та підшкірних тканин або вікового 
зниження пружності і провисання шкіри. Вони не завжди є ознакою захворювання. 

Формування "мішків" під очима у здорових людей можливе при наявності одного або 
сукупності факторів. 

Вживання в їжу надмірної кількості продуктів, що містять сіль (наприклад, засолена риба, 25 

соління і т.д.), яка сприяє затримці води в організмі та викликає спрагу. Підвищення кількості 
води в організмі, недосипання, вживання великої кількості алкоголю, підвищення рівня 
естрогенів у жінок за кілька днів до початку менструації - все це викликає затримку рідини в 
організмі і поява "мішків" під очима. 

Вікові зміни шкіри, яка втрачає свою еластичність та накопичення підшкірно-жирової 30 

клітковини під очима також дає формування "мішків". 
Як правило, "мішки" під очима у здорових людей не супроводжуються іншими симптомами, 

з'являються вранці, тримаються декілька годин (або не більше 1-2 днів) і самостійно зникають 
після усунення причин. Якщо мішки під очима виникли на тлі вікових змін шкіри, то вони присутні 
як вранці, так і ввечері [5]. 35 

Для лікування "мішків" запропоновано гель Екола, до складу якого входять компоненти 
крокусу та волошки (Crocus speciosus та Centaurea cyanus), який зволожує та пом'якшує ніжну 
шкіру навколо очей [6] та гель Ліотон® 1000 [7]. 

До складу Ліотону входить натрієва сіль гепарину та етанол 96 %, карбомер 940, 
триетаноламін, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), олія неролієва, олія лавандова, 40 

вода очищена. 
Ліотон® 1000 гель при нанесенні на шкіру діє як протинабряковий, протизапальний та 

антизгортальний чинник. Гепарин виявляється у плазмі крові протягом 24 години після 
застосування препарату, при цьому пікова концентрація гепарину досягається через 8 годин. 
Виведення відбувається переважно через нирки. Нанесений на шкіру препарат не впливає на 45 

параметри згортання крові. У якості допоміжних речовин лікарський засіб містить метил-n-
гідроксибензоат та пропіл-n-гідроксибензоат, тому його не можна застосовувати хворим із 
алергією на парабени. При наявності у хворого геморагічних симптомів слід ретельно зважити 
можливість застосування препарату Ліотон® 1000 гель [8]. 

Позитивний вплив вище вказаних компонентів дасть можливість ефективно ліквідувати так 50 

звані "мішки" під очима. 
Спосіб здійснюється поетапно. 
Спочатку проводять клінічне обстеження хворого для виключення протипоказів для 

застосування суміші та оцінки стану пацієнта. Далі проводять зовнішній огляд періорбітальної 
зони шкіри очей, оцінюють стан шкіри, встановлюють діагноз і пропонують провести лікування 55 

запропонованим способом. 
Щоденно ранком та ввечері перед сном наносять крем-гель на шкіру навколо очей, легкими 

масажними рухами, не змивають, результат оцінюють візуально, курс лікування 30 днів. 
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Можливість і ефективність запропонованого способу лікування мішків під очима 
підтверджується виписками з медичної документації та ілюстрацією фото пацієнтів до і після 
лікування. 

Приклад 1 
Пацієнтка К.О.Д., 39 років, звернулася з скаргами на наявність так званих "мішків" під очима, 5 

страждає роками і зараз комплексує. 
Користувалася різноманітними косметичними засобами але результату не помічає. 

Об'єктивно: навколо очей в періорбітальній зоні наявні набряки з синюшнім відтінком шкіри, які 
не болять. Діагноз: періорбітальні набряки під очима. 

Згодилася провести лікування запропонованим способом. Наносила крем-гель на шкіру 10 

навколо очей щоденно зранку та ввечері протягом 30 днів. Відмітила наявне покращення стану 
шкіри навколо очей, набряки різко зменшилися, зник синюшній колір шкіри під очима. Побічних 
дій від лікування не виявлено. Ефектом задоволена. 

На фіг. 1 наведено фото пацієнтки К.О.Д., 39 років, де 1 - до лікування, 2 - після лікування. 
Катанамнез: оглянута повторно через 6 місяців. Шкіра навколо очей без набряків та 15 

синюшності. 
Висновок: У пацієнтки К.О.Д., 39 років, з явними мішками під очима лікування 

запропонованим способом дало позитивний стійкий ефект. 
Приклад 2 
Пацієнт Д.М.І., 48 років, звернувся зі скаргами на наявність "мішків" під очима. До лікарів не 20 

звертався, не користується косметичними засобами. Об'єктивно: навколо очей в періорбітальній 
зоні наявні набряки з синюшнім відтінком шкіри, неболючі на дотик. Діагноз: періобітальні 
набряки під очима. 

Згодився провести лікування запропонованим способом. Наносив крем-гель на шкіру 
навколо очей щоденно зранку та ввечері протягом 30 днів. Відмітив покращення стану шкіри 25 

навколо очей, набряки зменшилися, зник синюшній колір шкіри під очима. Побічних дій не 
виявлено. Ефектом задоволений. 

На фіг. 2 наведено фото пацієнта Д.М.І., 48 років, де 3 - до лікування, 4 - після лікування. 
Катанамнез: оглянутий повторно через 6 місяців, шкіра навколо очей без набряків та 

синюшності. 30 

Висновок: у пацієнта Д.М.І., 48 років, явними "мішками" під очима, лікування 
запропонованим способом дало позитивний стійкий ефект. Лікуванням задоволений. 

Для визначення ефективності запропонованого способу проліковано 23 пацієнтів, 
переважно жіночої статі з позитивним клінічним ефектом. 

Запропонований спосіб може бути застосованим у для застосування у амбулаторних 35 

умовах. 
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ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 
 

Спосіб лікування "мішків" під очима, який включає клінічне обстеження, встановлення діагнозу 50 

та лікування, який відрізняється тим, що додатково готують суміш 5-10 мл крем-гелю Екола та 
5-30 мл гелю Ліотон, перемішують, далі наносять його, не змиваючи, на періорбітальну зону під 
очима щоденно протягом 20-30 днів і результат оцінюють візуально. 
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