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Аденотомія – одна з розповсюджених 
операцій в оториноларингології. Вона прово-
диться, як правило, в амбулаторних умовах 
(А.А. Бари, 1961; Л.Г. Казарина, 1968; И.В. 
Елисеев, 1974; А.М. Талышинский, В.Ф. Ко-
сенко, 1976, 1987; Е.Н. Единак, Л.Я. Хею, 
1987; Н.И. Рыжов, 1989; А.М. Худиев и со-
авт., 2004, та ін.). У юнацькому віці і у дорос-
лих аденотомія виконується в стаціонарі (Б.П. 
Степанов, 1962; С.Н. Хечинашвили, 1963; 
И.А. Яшан, 1979; А.Г. Лихачев, 1981; И.Б. 
Солдатов, 1997; О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, 
1999). А.А. Лайко (1998) дітей оперує в стаці-
онарі. Окремі спеціалісти повідомляють про 
видалення аденоїдів в амбулаторних умовах у 
людей похилого віку (М.В. Сенюков, 1966). За 
даними літератури, доля аденотомії серед ін-
ших видів оториноларингологічних втручань 
коливається від 6,5 до 40,9% (И.Е. Стклянкин, 
1961; Б.П. Степанов, 1962; А.М. Талышинс-
кий, В.Ф. Косенко, 1987; Е.Н. Единак и соавт., 
1988). Природно, що знеболення при цій опе-
рації продовжує представляти інтерес для по-
глибленого вивчення. Нам не вдалося знайти 
оглядових робіт, в яких детально системати-
зоване питання знеболення при аденотомії. В 
зв’язку з цим ми вважаємо доцільним проана-
лізувати проведення знеболення при аденото-
мії за даними літератури, тим більше, що де-
які методи знеболення мало відомі 
отоларингологам. 

Аденотомія у малих дітей часто здійсю-
ється без застосування знеболюючих засобів 
(А.Р. Ильин, 1902; И.М. Розенфельд, 1949; 
Б.В. Еланцев, 1959; С.Н. Хечинашвили, 1963; 
Е.Н. Мануйлов, К.А. Савельева, 1967; С.И. 
Мостовой, Е.Д. Марченко, 1970; А.Г. Лиха-
чев, 1981; М.И. Волощук, А.В. Тяжкая, 1985; 
А.А. Лайко, 1998; Г.С. Протасевич, 1999, та 
ін.). Проте А.А. Лайко (1998) вважає, що пе-
ред операцією доцільно призначати транквілі-
затори. У старших дітей і у дорослих адено-

томія виконується під знеболенням (И.А. 
Яшан, 1979; Г.С. Протасевич, И.А. 
Яшан,1998; Г.С. Протасевич, 1999; Г.С. Про-
тасевич і співавт., 1999; О.І. Яшан, Г.С. Про-
тасевич, 1999). 

Дані літератури свідчать про те, що при 
аденотомії використовуються чотири види 
знеболення: 1) місцева анестезія; 2) наркоз; 
3) гіпноз; 4) звукова анальгезія. Відповідно 
до цієї класифікації ми будемо викладати ма-
теріал цієї статті. 

І. Застосування місцевої анестезії. Ба-
гато спеціалістів аденотомію у дітей старшого 
віку і у дорослих проводять під місцевою ап-
лікаційною анестезією 2-5% розчином кокаїну 
чи 1-2% розчином дикаїну (А.Т. Бобрик, 1941; 
С.И. Вульфсон, 1957; Б.В. Еланцев, 1959; И.А. 
Лопотко, О.Ю. Лакоткина, 1963; М.В. Сеню-
ков, 1966; Е.Н. Мануйлов, К.А. Савельева, 
1967; Д.И. Тарасов, 1968; А.Г. Лихачев, 1981; 
Г.С. Протасевич, 1999; О.І. Яшан, Г.С. Прота-
севич, 1999, та ін.). І.М. Потапов (1936) для 
анестезії застосовував 1% розчин кокаїну в 
0,25% розчині карболової кислоти. Для під-
вищення в’язкості водного розчину дикаїну, 
збільшення тривалості його дії на слизову 
оболонку в місці хірургічного втручання, до-
сягнення більшого ступеня знеболення при 
мінімальній витраті препарату С.З. Піскунов і 
співавтори (1982) при аденотомії додають у 
нього метилцелюлозу. Ю.А. Устьянов (1975) 
до розчинів кокаїну і дикаїну додає 0,1% роз-
чин адреналіну. Додавання адреналіну до ко-
каїну і дикаїну має на меті: 1) підсилити дію 
цих анестетиків; 2) збільшити їх судино-
звужуючий ефект; 3) зменшити їх токсич-
ність. Lermoyez і Aubertin (1910) вважають, 
що адреналін при змазуванні слизової оболо-
нки діє токсично. Проте небезпечність токси-
чної дії адреналіну на слизову оболонку пере-
більшена. Навпаки, без додавання адреналіну 
токсичність дикаїну збільшується (І.А. Яшан і 
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співавт., 1997). А.А. Барі (1961) адреналін до 
дикаїну не додає, щоб не викликати небажа-
ного надмірного скорочення аденоїдних веге-
тацій.  

Однак аплікаційна анестезія розчинами 
кокаїну та дикаїну не дає достатнього знебо-
лення під час аденотомії (Г.А. Фейгин, В.Б. 
Бройде, 1965; С.Н. Таракановская, Ю.Е. Маля-
ренко, 1971). Тому хворі чинять опір хірургу 
під час операції. В результаті цього виникає 
нервозна ситуація в операційній, травмується 
психіка хворого, і не завжди вдається повністю 
видалити гіпертрофовані частини глоткового 
мигдалика, що вимагає повторних маніпуляцій 
в носовій частині глотки (Г.А. Фейгин, В.Б. 
Бройде, 1965). Крім того, кокаїн та дикаїн ма-
ють виражену токсичність (А.А. Акимов, 1933; 
М.В. Бибикова и соавт., 1937; В.Е. Винодаров, 
1939; А.Т. Бобик, 1941; А.М. Талышинский, 
1958; Г.И. Дроздов, А.М. Талышинский, 1962; 
Serles, Albegger, 1968, та ін.). На токсичність 
кокаїну та дикаїну при анестезії верхніх диха-
льних шляхів вказували також В.І. Амітін і 
Н.Т. Прянішнікова (1959), А.Я. Тартаковський 
(1959), М.Д. Ходяков (1959), В.І. Амітін (1962), 
А.М. Шуляк (1966), С.В. Веренич (1969), С.Н. 
Таракановська і Ю.Є. Маляренко (1971), С.А. 
Юркін (1976). Особливо ці анестетики токсич-
ні для дітей. Тому у пацієнтів до 10-річного 
віку застосовувати їх не рекомендується, а піс-
ля 10 років необхідно ретельно спостерігати за 
хворим при використанні кокаїну та дикаїну 
(И.А. Курилин и соавт., 1961). Описані випад-
ки смертельних наслідків при місцевій анесте-
зії верхніх дихальних шляхів кокаїном та дика-
їном (Н.А. Шнейдер, 1913; И.Я. Темкина, 1952; 
Г.И. Ведриган, 1958; И.Я. Купов. 1959; Д.И. 
Тарасов, 1959; К.Н. Козицкая, 1964; В.А. Запо-
рожченко, 1972; А.М. Шуляк, 1974, та ін.). 

Враховуючи токсичність кокаїну та ди-
каїну, ряд спеціалістів призначають інші ане-
стетики при аденотомії (А.А. Перроте, Н.Т. 
Прянишникова, 1973; Ю.А. Устьянов, 1975; 
М.А. Гурин, 1978; Ф.Н. Юсупов и соавт., 
1991; О.В. Карнеева и соавт., 1997, та ін.). З 
цією метою Ю.А. Устьянов (1975) і М.А. Гу-
рин (1978) використовують розчин димедролу 
різної концентрації, яка визначається віком 
пацієнта: у малих дітей - менша концентрація, 
у старших дітей і дорослих – більша. Так, 
М.А. Гурин (1978) у дітей до 3 років застосо-
вує 3% розчин димедролу, до 10 років - 5%, у 
старшому віці – 10%. Ю.А. Устьянов (1975) у 
дітей до 12 років використовує 10% розчин 

димедролу в комбінації з адреналіном. Ф.Г. 
Романський (1973) призначає 5% розчин ди-
медролу у поєднанні з 0,5% розчином дикаїну 
у співвідношенні 1:1. За даними цього автора, 
димедрол посилює місцево-анестезуючу дію 
дикаїну. 

Для поверхневої анестезії Б.В. Єланцев і 
співавтори (1969) застосовують 3-5% розчин 
ринокаїну. Б.В. Єланцев і О.Р. Гончарова 
(1970) відмітили, що ринокаїн в 25 разів менш 
токсичний, ніж дикаїн. А.А. Перроте і Н.Т. 
Прянішнікова (1973) виконали 10 аденотомій 
під аплікаційною анестезією 2% розчином 
піромекаїну і зазначили, що тільки у 5 осіб 
анестезія виявилась задовільною. Ф.Н. Юсу-
пов і співавтори (1991) аденотомію проводять 
під поверхневою анестезією 2% розчином пі-
ромекаїну з додаванням 0,1% розчину адрена-
ліну. В.І. Ярошевич і Г.І. Струніна (1976) до-
сягли добрих результатів при анестезії амізи-
лом в комбінації з дикаїном та адреналіном. 
О.В. Карнєєва і співавтори (1997) 
використовували леокаїн для аплікаційної 
анестезії при аденотомії, А.Я. Тартаковський 
(1959) - 10% розчин новокаїну. Б.А. Алієв 
(1968) перевірив анестезуючі властивості 20-
50% екстрагованого розчину прополісу при 
аденотомії і виявив, що тривалість знеболення 
не перевищує 10 хв. Аплікаційну анестезію 
проводили Ю.А. Івойлов (1992), І.Б. Солдатов 
(1997), але не вказували назви анестетика, 
який при цьому застосовувався.  

При аплікаційній анестезії одні спеціа-
лісти анестетиком змазують слизову оболонку 
носової та ротової частин глотки (М.В. Сеню-
ков, 1966; А.А. Перроте, Н.Т. Прянишникова, 
1973; Ю.А. Устьянов, 1975; В.И. Ярошевич, 
Г.И. Струнина, 1976; С.З. Пискунов и соавт., 
1982, та ін.), інші закапують анестетик у кож-
ну половину порожнини носа (Г.А. Смирнов, 
1955; А.А. Бари, 1961; И.А. Лопотко, О.Ю. 
Лакоткина, 1963; С.Н. Хечинашвили, 1963; 
Н.Н. Лозанов, 1969; Б.С. Преображенский, 
Г.Н. Попова, 1970, та ін.). Однак, як вважає 
З.Н. Набалова (1987), змазування носової час-
тини глотки іноді викликає больові відчуття в 
ній, а закапування через ніс не дає необхідно-
го анестезуючого ефекту. Враховуючи це, ав-
тор для рівномірного і повного знеболення 
всіх стінок носової частини глотки проводить 
розпилювання анестезуючої речовини спеціа-
льним розпилювачем. Пульверизацію анесте-
тика робили В.І. Ярошевич і Г.І. Струніна 
(1976). О.В. Карнєєва і співавтори (1997) за-
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стосовують анестезуючу речовину у вигляді 
інстиляцій, на турундах і зондах. М.М. Лоза-
нов (1969), крім закапування анестетика в но-
сові ходи, вводить в носову частину глотки 
через ніс змочену анестетиком ватну китичку, 
яку залишає там на 5-10 хв. Якщо дитина пла-
че і чинить опір цим маніпуляціям, автор вва-
жає доцільним проводити аденотомію без 
анестезії. 

Таким чином, для аплікаційної анестезії 
при аденотомії використовуються різні знебо-
люючі речовини, але найчастіше - кокаїн та 
дикаїн. Проте при застосуванні кокаїну та ди-
каїну можуть виникнути явища інтоксикації і 
нестерпність до цих препаратів. Тому у осіб, 
які погано переносять кокаїн та дикаїн, адено-
томію доцільно виконувати під місцевою ап-
лікаційною анестезією розчином димедролу, 
ринокаїну, піромекаїну, тримекаїну та інших 
препаратів з доброю анестезуючою дією на 
слизову оболонку. 

Повідомляється про проведення інфіль-
траційної анестезії при аденотомії з викорис-
танням новокаїну чи тримекаїну (Г.А. Фей-
гин, В.Б. Бройде, 1965; С.А. Агеева, 1975; 
В.А. Крайкин, К.И. Панченко, 1978; И.А. 
Яшан, 1979; Ф.Н. Юсупов и соавт., 1991). З 
цією метою Г.А. Фейгін і В.Б. Бройде (1965), 
а також С.А. Агеєва (1975) здійснюють місце-
ву анестезію за допомогою новокаїну. І.А. 
Яшан (1979), Г.С. Протасевич (1999), О.І. 
Яшан і Г.С. Протасевич (1999) виконують ін-
фільтраційну анестезію, застосовуючи 1% 
розчин новокаїну як доповнення до апліка-
ційної анестезії 2% розчином дикаїну при 
аденотомії у дорослих. Ф.Н. Юсупов і 
співавтори (1991) роблять аденотомію під 
місцевим інфільтраційним знеболенням 0,5% 
розчином тримекаїну. В.А. Крайкін і К.І. 
Панченко (1978) видаляють аденоїди під 
місцевою анестезією 0,5% розчином 
новокаїну чи тримекаїну. В.Ю. Кіндуріс і Д.С. 
Бержюнене (1979) при аденотомії викорис-
товують для анестезії 1% розчин новокаїну з 
адреналіном 1:1000 шляхом введення їх 
безголковим струменевим способом. 

Повідомляється про проведення місце-
вої анестезії з премедикацією чи нейролепта-
нальгезією при аденотомії (И.Е. Резник, 1974; 
П.В. Сергиенко и соавт., 1974; Н.М. Смирнов, 
В.С. Трифонов, 1975; В.С. Паскал и соавт., 
1979; Н.П. Литвинков, И.Л. Кручинина, 1987). 
Так, І.Є. Резнік (1974), поряд із загальною се-
дативною дією на хворого перед операцією 

малими транквілізаторами (триоксазин, меп-
робамат та ін.), застосовує місцеве ендоназа-
льне регіонарне знеболювання шляхом вве-
дення 8-12 мл 0,5% розчину новокаїну під 
слизову оболонку задніх кінців нижніх і сере-
дніх, а також передніх кінців нижніх носових 
раковин. Н.П. Литвинков і І.Л. Кручиніна 
(1987) виконують місцеву анестезію при аде-
нотомії з премедикацією атропіном і седуксе-
ном, місцеву анестезію з премедикацією ат-
ропіном, седуксеном і кеталаром, місцеву 
анестезію з премедикацією атропіном, седук-
сеном, дроперидолом і кеталаром. Ефектив-
нішим виявилось поєднання місцевої анестезії 
з премедикацією розчинами атропіну, седук-
сену, дроперидолу і кеталару. 

Місцеве знеболення з нейролептаналь-
гезією при аденотомії проводять П.В. Сергіє-
нко і співавтори (1974), М.М. Смирнов і В.С. 
Трифонов (1975). В.С. Паскал і співавтори 
(1979) виконують аденотомію під місцевою 
анестезією з нейровегетативним захистом за 
допомогою седативних, нейроплегічних, ан-
тигістамінних, гангліоблокуючих і нейролеп-
танальгезуючих засобів. 

Однак місцева анестезія при аденотомії 
має недоліки, що відмічалось багатьма спеці-
алістами (В.Н. Александров и соавт., 1973; 
Г.Н. Нефедов и соавт., 1984; Ф.С. Ващук и 
соавт., 1987, та ін.). 

Ф.С. Ващук і співавтори (1987) вважа-
ють, що місцева анестезія непридатна при ви-
конанні аденотомії у дітей. Інколи важко, а 
іноді неможливо зробити втручання під міс-
цевою анестезією у емоційно неврівноваже-
них дітей (Н.М. Смирнов, 1972; П.В. Сергие-
нко, Е.А. Ермаков, 1975). 

ІІ. Застосування наркозу. Ряд спеціа-
лістів проводять аденотомію під наркозом 
(А.Р. Ильин, 1902; И.С. Гешелин, 1911; В.Н. 
Никитин, 1911; И.Я. Рабинович, 1952; А.Г. 
Амиров, 1963; И.В. Елисеев, 1974; Л.Г. Кар-
пова, 1984; А.М. Талышинский, В.Ф. Косенко, 
1987; М.Г. Александрова, Д.А. Ткачук, 2000; 
В.Г. Лобинцев и соавт., 2000, та ін.). При цьо-
му використовуються три різновидності його: 
масковий; внутрішньовенний; ендотрахеаль-
ний. Так, В.Н. Нікітін (1911) застосовував ма-
сковий бром-етиловий наркоз, І.Я. Рабинович 
(1952) – наркоз закисом азоту. М.О. Настіч і 
співавтори (1975) зробили аденотомію у 53 
хворих під повітряно-наркотановим масковим 
наркозом. Масковий наркоз при аденотомії 
призначали Б.В. Шевригін (1973), І.В. Єлісєєв 
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(1974), Г.М. Титар і співавтори (1975), А.М. 
Талишинський і В.Ф. Косенко (1976, 1987). 
На думку С.С. Преображенського (1911), при 
вираженій нервозності хворого і при видален-
ні за один прийом аденоїдів і піднебінних ми-
гдаликів слід застосовувати ефірний рауш-
наркоз. За спостереженнями М.О. Настіча і 
співавторів (1975), перевагами інгаляційного 
маскового наркозу при аденотомії є простота; 
доступність; відносна безпечність; висока 
ефективність, особливо у осіб неспокійних, 
емоційно неврівноважених, з вираженою 
лабільністю психіки. 

В.Н. Александров і співавтори (1973), 
В.Я. Міглан і Я.Ф. Рутуліс (1978), В.Н. Шапо-
валов і співавтори (2005) здійснюють аденото-
мію під внутрішньовенним наркозом. Останній 
використовують також А.М. Талишинський і 
В.Ф. Косенко (1987). Ю.В. Глазков та А.Ф. Фі-
рсов (2004) оперують під внутрішньом’язовою 
анестезією, дуже рідко її доповнюють внутрі-
шньовенним уведенням кетаміну. 

Talbot (1965), С.А. Агеєва (1975), А.М. 
Талишинський і В.Ф. Косенко (1975), Meuser 
(1979), С.А. Ярликов (1980), О.А. Євдощенко 
і співавтори (1986), Ф.С. Ващук і співавтори 
(1987), А.А. Лайко (1998), І.С. Молдован 
(2002), А.М. Худієв і співавтори (2004), І.В. 
Азаров і співавтори (2005) виконують адено-
томію під ендотрахеальним наркозом. 

Talbot (1965) вважає, що ендотрахеаль-
ний наркоз є найбільш раціональним методом 
знеболення при аденотомії. В останні роки під 
ендотрахеальним наркозом проводять кріо-
аденотомію Г.І. Гарюк, Т.В. Мужичук (2001), 
Є.В. Лисовець, В.Т. Лисовець (2004). Перева-
гами ендотрахеального наркозу при аденото-
мії, за спостереженнями О.А. Євдощенко і 
співавторів (1986), є повне знеболення і обері-
гання психіки хворого; спокійні умови для 
хірурга; підвищення якості операції; виклю-
чення аспірації крові в дихальні шляхи. Однак 
ендотрахеальний наркоз при аденотомії засто-
совується ще рідко. Очевидно, це пов’язано з 
наступними фактами: 1) підготовка хворого 
до наркозу забирає багато часу; 2) необхідний 
додатковий медичний персонал, інструмента-
рій; 3) на грунті інтубації можливий розвиток 
стенозу гортані у дітей молодшого віку (А.И. 
Цыганов, В.И. Бессонов, 1970; С.А. Ярлыков, 
1980). Між тим ендотрахеальний наркоз є пе-
рспективним методом знеболення в хірургіч-
ній оториноларингології, в тому числі при 
аденотомії. 

ІІІ. Застосування гіпнозу. Про вико-
нання аденотомії під гіпнозом повідомив С.П. 
Шлаєн (1973). На можливість його викорис-
тання вказують І.А. Яшан і співавтори (1989). 
С.А. Шульман і Г.А. Чернявський (1975), А.А. 
Лайко (1998) рекомендують гіпноз після аде-
нотомії у випадках, коли дитина продовжує 
дихати ротом, для перебудови умовнорефлек-
торного механізму дихання через рот. Таким 
чином відновлюється носове дихання після 
аденотомії (А.А. Лайко, 1998). Однак гіпно-
тичне знеболення при аденотомії, як і при ін-
ших хірургічних втручаннях в оториноларин-
гології, проводиться рідко, в основному окре-
мими хірургами у невеликого числа хворих. 
Це пов’язано з тим, що: 1) невелике число 
людей має таку високу навіюваність, при якій 
гіпнотичне знеболення досягається (А.Н. Ка-
бановский, 1960; Р.А. Окунев, 1961); 2) необ-
хідне проведення ряду сеансів гіпнозу в пере-
допераційний період (Д.Е. Чернов, Г.Я. Ле-
щенко, 1967; М.П. Шкундин, 1975); 3) далеко 
не завжди є можливість користуватися послу-
гами психотерапевта для проведення гіпнозу 
(М.П. Шкундин, 1975; И.А. Яшан и соавт., 
1989; Г.С. Протасевич, 1996). Крім того, гіп-
ноз вимагає великого напруження хірурга, 
якщо він сам його проводить (М.П. Шкундин, 
1975). На думку І.А. Яшана і співавторів 
(1989), для того, щоб операція під гіпнотич-
ним знеболенням відбулась, необхідне вико-
нання щонайменше трьох умов: 1) присут-
ність лікаря-психотерапевта, який володіє 
технікою гіпнотичного знеболення; 2) здат-
ність хворого піддаватись впливу гіпнозу і 
його згода на проведення операції під гіпно-
тичним знеболенням при відсутності проти-
показань; 3) згода хірурга проводити опера-
цію під гіпнозом. 

ІV. Застосування звукової анальгезії. 
В якості знеболюючого методу при аденотомії 
С.Н. Таракановська, Ю.Є. Маляренко (1971) 
запропонували білий шум, який гальмує фор-
мування больового відчуття. Використовуючи 
такий механізм, І.А. Яшан (1975) розробив 
методику звукової анальгезії за допомогою 
тріскачки Барані, приєднаної до фонендоско-
па, і в 60% випадків досяг безболісного вико-
нання операції. Пізніше дана методика була 
удосконалена і отримала назву вібраційно-
звукової анальгезії (И.А. Яшан, 1978; И.А. 
Яшан и соавт., 1983, 1984). При цьому як 
джерело звуку застосовувався коректофон 
(И.Я. Деражне, 1950), а для підсилення звуку 
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– апарат для пневмомасажу барабанної пере-
тинки (Б.С. Преображенский, 1960). Прове-
дення вібраційно-звукового подразнення в 
зовнішні слухові ходи пацієнта здійснюється 
через загальний повітропровід, з’єднаний з 
навушниками фонендоскопа. Синхронне вми-
кання обох приладів забезпечується натис-
канням ногою на кнопковий вмикач. Пацієнту 
перед аденотомією в зовнішні слухові ходи 
вводяться оливи фонендоскопа. Обидва апа-
рати вмикаються в електричний ланцюг за-
здалегідь. Після введення аденотома в носову 
частину глотки в момент зрізання аденоїдів 
синхронно вмикається кнопковим вмикачем 
електричний ланцюг коректофона і апарата 
для пневмомасажу барабанної перетинки. Су-
місна дія вібраційно-звукового подразнення 
продовжується протягом етапу зрізання аде-
ноїдів. При вмиканні звуку увага хворого пе-
реключається на цей подразник, і він не від-
чуває моменту зрізання аденоїдів. При порів-

нянні названих двох методів звукової анальге-
зії під час аденотомії Г.С. Протасевич, І.А. 
Яшан (1998), Г.С. Протасевич і співавтори 
(1999) виявили більшу ефективність методу 
вібраційно-звукової анальгезії. Звукову і віб-
раційно-звукову анальгезію при аденотомії 
також і у дорослих застосовують О.І. Яшан, 
Г.С. Протасевич (1999). До речі, звукову і віб-
раційно-звукову анальгезію з успіхом можна 
використати при пункції верхньощелепної 
пазухи (И.А. Яшан, 1978; И.А. Яшан и соавт., 
1983, 1984; Г.С. Протасевич і співавт., 1999). 

Таким чином, з чотирьох методів зне-
болення при аденотомії частіше проводиться 
місцева анестезія і наркоз. Що стосується гіп-
нозу і звукової анальгезії, то вони ще рідко 
використовуються. Між тим ці методи знебо-
лення при аденотомії можуть бути корисними 
для практикуючих отоларингологів у випад-
ках підвищеної чутливості пацієнтів до місце-
вих знеболюючих засобів. 
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