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Homeopatický lék Arsenicum Album
(kysličník arzenitý – As2O3)

CHARAKTERISTIKA OBTÍŽÍ:

✔ obtíže jsou doprovázené výraznou 
zimomřivostí (nemocný vyžaduje 
přikrytí, horké nápoje, teplé 
jídlo)

✔ obtíže provázené silnou slabostí, 
která nemusí odpovídat závažnosti 
obtíží

✔ obtíže jsou charakterizované 
pálením (pálivé bolesti, pálivý 
průjem, pálivá rýma, pálení při 
močení)

✔ kůže nemocného je většinou bledá 
a velmi suchá

✔ nemocný má o  sebe velký strach, 
budí se kolem půlnoci (mezi 1. a 3. 
hodinou ranní) úzkostí a strachem 
ze smrti

✔ obtíže vzniklé potravinovou into-
xikací

✔ obtíže zlepšené teplem

INDIKACE:
Akutní trávicí obtíže
✔ průjem - načernalý, pálivý, silně 

páchnoucí; často po požití zka-
ženého jídla (zkažené maso, staré 
jídlo, závadná voda); průjem je 
provázen zimomřivostí a vyčerpá-
ním, konečník je bolestivý a pálí

✔ zvracení – po zkaženém jídle, 
nemocný je vyčerpaný, vyžaduje 
horké nápoje a je celkové zimomřivý

✔ trávící obtíže časté v  exotických 
zemích jako je Egypt, Turecko apod.

Dávkování: lék začít podávat co nej-
dříve při prvních příznacích otravy,
pak opakovaně po každé průjmovité
stolici a po každém zvracení, v ředění
9 CH, v dávce 5 granulí.

Akutní bolesti ucha
✔ nemocný se budí pálivou bolestí 

mezi půlnocí a druhou hodinou 
ranní s velkým neklidem a úzkostí. 
Vyžaduje teplé obklady a celkově je 
velmi zimomřivý.

Dávkování: 9 CH, opakovaně 5 granulí
co 15  min, při zlepšování stavu po-
stupně vysazovat.

Astmatické záchvaty
✔ nemocný se budí mezi půlnocí 

a druhou hodinou ranní, je agito-
vaný, neklidný, plný úzkosti 
a strachu o  svůj život. Vyžaduje 
čerstvý vzduch, i když je celkově 
velmi zimomřivý a touží po hor-
kých nápojích.

Dávkování: 9 CH, opakovaně 5 granulí
co 15 minut. Při zlepšování stavu po-
stupně vysazovat. U chronických obtíží
podávat večer před spaním 5 granulí

léku v  ředění 15 CH, při zlepšování
stavu prodlužovat intervaly, užívat 
3x týdně, posléze 2x a 1x týdně.

Rýma
✔ pálivý a dráždivý výtok z  nosu 

(nosní dírky a kůže pod nosem je 
červená a bolestivá), rýma se 
zlepšuje teplem (teplým obkladem, 
sálavým teplem, v teplé místnosti); 
nemocný je celkově zimomřivý 
a podrážděný.

Dávkování: 9 CH, 4x denně.

Ing. Ludmila Pszczolková

Homeopatický lék 
Arsenicum Album
Dnes vás seznámíme s  bílým krystalickým práškem
málo rozpustném ve vodě, který pomáhá při trávicích
potížích, bolestech ucha, při rýmě, ale i astmatu...

Chystáte se na výlet nebo na víkendo-
vou tůru? Pak si nezapomeňte přibalit
i několik homeopatických kuliček...

Základním lékem traumatismů a fyzic-
ké zátěže, který naši čtenáři již velmi
dobře znají, je Arnica montana 9 CH.
Používá se při poraněních, pádech,
úderech, zhmoždění. Zmenšuje bolesti,
urychluje hojení. Já osobně ho použí-
vám pravidelně také při namáhavých
sportovních výkonech. Občas se mi
totiž stane, že jdu ráno na tenis,
odpoledne na in-liny a druhý den na

náročnější výlet. Arnika je tak pro mě
již léta osvědčeným pomocníkem,
který redukuje mou svalovou únavu 
a "dává tělo dohromady" tak, že jsem
schopna své aktivity bez problémů 
absolvovat. Užívá se 2x denně 5 gra-
nulí, při potížích častěji - i několikrát
denně.

Při pěší tůře v  náročnějším terénu 
(u dětí i v terénu zcela běžném) nebo
třeba právě při tenisovém zápase může
dojít k  poranění šlach, především 
kotníků a zápěstí, k vyvrtnutí, kulhání,
k  bolesti Achilovy šlachy. Pro tyto 
případy je tady lék Ruta graveolens 
9 CH. Dle závažnosti stavu užívejte
5 granulí 2-5x denně. Pokud je bolest
větší, užívejte lék častěji, se zmírněním
potíží intervaly podávání léku zkracuj-
te a lék postupně vysazujte.

Na bolestivou ztuhlost svalů zejména
po turistice s  batohem na zádech 
a stanováním v přírodě, kdy se citlivost

svalů k  tělesné námaze a vhlkému
chladu snižuje, je vhodné u  sebe
mít  Rhus toxicodendron 9 CH. Při
potížích užívejte 5 granulí 2-5x denně
- dle závažnosti stavu.

V cestovní lékárničce většinou nechybí
ani mast či gel na poraněná či
namožená místa. Homeopatie nabízí
třeba Arnigel. Již z názvu je zřejmé, 
že obsahuje naši oblíbenou Arniku.
Arnigelem můžete lokálně (zevně) 
doplnit všechny výše uvedené léky.
Nově ho lze sehnat v BIO kvalitě, má
příjemnou konzistenci a svěžě voní.
V případě potíží Arnigel 2-3x denně
lehce vmasírujte na postižené místo.

Calendula officinalis 9 CH (Měsíček
lékařský - kdo by ho neznal?). Tento
lék zase zlepšuje hojení otevřených ran 
a urychluje vznik granulační tkáně.
Dávkování: 5 granulí 2x denně.

Někdy se stane, že může dojít k úra-

zovému šoku (při jakékoli závažnější
nehodě), nebo je úraz spojen
s  prochlazením nebo s  intenzivním
prožitkem strachu. Jako první reakci
při vážné nehodě doporučujeme podat
lék  Aconitum napellus 15 CH 
(5 granulí 3x po 15ti minutách).

Každou ránu řádně ošetřete – nepod-
ceňujte nebezpečí infekce. Při 
závažnějších poraněních vyhledejte 
neprodleně lékaře.

I přes výše uvedená doporučení vám
přeji, abyste mohli homeopatika nechat
zabalená v batohu a svůj výlet jste si
v pohodě a ve zdraví užili. 

Lucie Nestrašilová

Pozn. redakce: 
Výše uvedená doporučení jsou obsahem
brožurky "Homeopatie na cesty", autorky
MUDr. Elišky Bartlové, kterou vydala
Homeopatická lékařská asociace.

Homeopatika na úrazy při turistice
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Typická kazuistika:

Muž středního věku 45-50  let, který
byl v mládí velmi sportovně aktivní,
obvykle v  určitém typu sportu
pravidelně ve vyšší soutěži, např.
házená, basket, volejbal, apod. Ostatní
sporty doplňkově rekreačně – kolo,
lyže… JENŽE! Ve chvíli kdy se oženil
přišly děti, začal se věnovat více
zabezpečení rodiny, přibral tak 
10-15  kg, na sport už nezbylo 
moc času.  PAK!  Děti odrostly, 
nepotřebovaly již takovou péči, tak se
rozhodl vrátit se ke sportování, možná
už ne tak pravidelně, ale sem
tam, PROČ NE A KDY ANO?

Mnoho pacientů s  výše uvedenou 
historií přichází do rehabilitační 
ambulance již po operaci utržené
achilovy šlachy, nebo dlouhé hlavy
dvojhlavého pažního svalu, nebo po
operaci utrženého menisku či předního
zkříženého vazu. 

V  prvé řadě je potřeba si uvědomit, 
že každá pohybová aktivita s  sebou
nese určité riziko poškození, neexistuje
bezpečná pohybová aktivita. A proto 
se na ni musíme připravit. S přibýva-
jícími léty náš pohybový systém
stárne.  Mnozí si myslí, že si tělo 
sport z  mládí „pamatuje“ a je stále
připraveno. V určitých ohledech ano,
např. se sportovní minulostí se vám
bude lépe hubnout, ale na pohybovou
aktivitu se musíte připravit mnohem
víc, než jste to dělali v mládí.

Stárnutím ztrácíme z organismu hlavně
vodu, svaly a vazy pak nejsou 
tak pružné a odolné v  tahu, svalové
povázky nemají tu správnou
kluznost. Naše biologické hodiny sice
nemůžeme zastavit, ale můžeme náš
pohybový systém dostat do stavu, 

který bude pro sportovní aktivitu 
nejpřijatelnější. K  tomu potřebujeme
jednak určitou „svalovou kondici“ 
– vlastnit určité množství svalové
hmoty, která pohyb vykonává, jednak
trénovat svaly ve vytrvalosti, aby
využívaly správné energetické zdroje 
a odolávaly únavě. Svalovou kondici
získáme pravidelnými posilovacími
cviky a dostatkem bílkovin ve
stravě. Trénink vytrvalosti zase přinese
spíš pravidelné dynamické cvičení,
např. na nějakém crossovém trenažeru
(eliptical…), nebo rychlá či Nordická
chůze, nebo běh. Dobré je střídat
posilovací cvičební jednotky s  vytr-
valostními.

Velmi důležité je pak správné protaho-
vací cvičení, a to před i po sportovní
aktivitě. Protahovat bychom neměli
např. pouze trojhlavý sval lýtkový, ale
všechny svaly, které mají tendenci se
zkracovat, na dolních končetinách jsou
to určitě trojhlavé lýtkové svaly a svaly
stehenní (přední, zadní a vnitřní
strana).

Než se tedy vrátíte do aktivního
tréninku, zvažte, zda máte dostatek
svalové hmoty, dostatek vytrvalosti 
a zda jsou svaly dost protažené 
– pružné. V opačném případě nejdříve
pomalu pracujte na těchto složkách 
a do zápasu s  lépe trénovaným 
kamarádem, kamarádkou se vraťte 
až v kondici, vyplatí se to!

Že jste se ve výše uvedeném příkladu
nenašli a přesto máte problém?

Opačným příkladem může být člověk,
který opět v mládí sportoval, sportovní
aktivitu si udržel v  poměrně vysoké
frekvenci (např. 2-3x týdně), ale téměř
vždy je to na úkor nedostatku relaxace
a poklesu základních aspektů, které

jsou uvedeny výše – svalová kondice,
vytrvalost a pružnost. Na to už ani
těmto „sportovně aktivním“ nezbývá
žádný čas. Ve svalech a vazech pak
vznikají opakovaně mikrotraumata,
která se hojí malými jizvičkami, 
které ubírají svalu či vazu na kvalitě 
a pomalu se blíží okamžik, kdy selžou.
Pokud jste dočetli až sem, neměli byste
nabýt dojmu, že sportovat je nezdravé,
protože to není pravda, ale  aktivní
můžete být i rozumně.

Rada č.  1 – vždy berte v potaz svůj
věk. Přestože můžete být psychicky
velmi mladí, vaše tělo stárne 
a potřebuje upravit pohybový program
tak, aby je pohyb nevyčerpával, 
ale pomáhal. Občas je vhodné slevit 
ze svých nároků, nikdy už to nebude
jako dřív, ale i tak to může být stejně
krásné.

Rada č. 2 – svůj pohybový systém na
sportovní aktivitu dobře připravte!

Jak může pomoci homeopatie?

ARNICA MONTANA 9 CH
5 granulí 2-4x denně - pomůže hojení

mikrotraumat a působením na kapiláry
zajistí i  dobrou hydrataci svalové 
a vazivové tkáně

RUTA GRAVEOLENS 9 CH
5 granulí 2x denně - zlepší úponové
bolesti po sportovní aktivitě

RHUS TOXICODENDRON 9 CH
5 granulí 2x denně - zlepší hydrataci
vazivové tkáně, vhodný jako příprava
před sportovní aktivitou v  rámci 
protahování svalů

Pokud nedojde přímo k ruptuře svalu,
ale pouze k přetížení a mnohočetným
mikrotraumatům, využívá tělo k hojení
tzv. „sterilní zánět“, ten není příliš
vhodné tlumit léky – nesteroidními 
antiflogistiky, jakými je např. Brufen.
Lepší je nechat končetinu v  klidu 
a s ústupem bolesti pomalu rozcvičo-
vat. V takovém případě může pomoci
kombinace APIS MELLIFICA 30 CH
- 5 granulí 4x denně a BRYONIA 9 CH
- 5 granulí 2x denně.

Přeji hodně zdaru a málo úrazů!

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Achilovka
Utržená achilovka dnes rozhodně není
vzácností, pojďme si říci proč…

Nespavost
Nespavost dětí bývá častý problém, se kterým 
si rodiče neví rady. 

Pro děti od jednoho roku věku vyzkoušejte
sirup Sedalia, 1 čajovou lžičku večer před spaním.
U dětí, které trpí nočními děsy (dítě v noci křičí,
nemůže se probudit, má hrozné sny) podáváme
lék  Stramonium 15 CH, 5  granulí večer před
spaním a 5 granulí v noci, pokud dítě křičí. Lék je
pouze na lékařský předpis.
Pokud dítě nemůže usnout z  důvodu přetažení,
potřebuje lék Zincum metallicum 15 CH, 5 granulí
večer před spaním. Jedná se o neklidné dítě, které
neustále kope nohama a při únavě se nemůže
soustředit. Lék je také pouze na lékařský předpis.
Zklidňující a relaxační účinek má mimo jiné Levan-
dulový olej. Kápněte 1-2 kapky do misky s vlažnou
vodou nebo (u větších dětí) kápněte olej dětem
přímo na polštář.

MUDr. Kateřina Formánková
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Tyto výkyvy nálad jsou zapříčiněny
hlavně hormonálními změnami.
Kolísání nálad vrcholí právě na konci
třetího trimestru, kdy nejedna žena
požádá porodní asistentku nebo home-
opata o pomoc s  tímto nepříjemným
problémem.

Z  homeopatik je na „těhotenskou 
plačtivost“ nejčastěji předepisována 
Pulsatilla, a to zejména pro ženy, které
se během těhotenství stávají extrémně
přecitlivělé, nevyrovnané, připadají si
opuštěné, často pláčou a vyhledávají
útěchu a podporu u vlastní maminky
nebo kamarádky. Homeopatie je
léčbou „na míru“. Na kolísání nálad
přichází v úvahu několik dalších home-
opatických léků, proto doporučuji váš
stav konzultovat osobně se zkušenou
porodní asistentkou nebo přes  naši 
internetovou poradnu.

Již v  ranném období těhotenství 
si hodně žen stěžuje na poruchy 
spánku - neklidný spánek, časté 
buzení a špatné sny. Přes den se 
ke vzpomínaným výkyvům nálad 
často přidružuje únava, vyčerpání 
a podrážděnost. Starší děti nechápou,
co se děje, proč je jejich maminka 
„najednou“ podrážděná a věnuje jim
méně svého času a energie… U matky
to zákonitě vyvolává výčitky, pocity
selhání. Jak z toho ven?! Jak zpříjemnit
a ulehčit toto období všem členům
rodiny?  Zase nám mohou pomoci
přírodní prostředky – homeopatie, 
aromaterapie a bachovy esence.

Z  aromaolejů  přes den oceníte svěží 
citrusovou vůni  (například Litsea
cubeba, Pomeranč, Mandarinka).
K večeru pak uvolňující a zklidňující

účinek olejíčku z levandule - doporučuji 
ji hlavně na poruchy spánku (je velice
vhodná i  do koupele). Další šetrnou
volbou je  Bachova květová terapie.
Poskytne vám velice rychlou úlevu 
od nepříjemných emocí. Pomůže vás
zbavit se neodbytných myšlenek,
uvolní vnitřní napětí, zredukuje strachy
a úzkost. Zkuste si zvolit podle níže
uvedené tabulky nejvhodnější kvě-
tovou esenci, která nejblíže odpovídá
vašemu aktuálnímu psychickému
rozpoložení.

* Tabulku poskytla Katarina Michel, 
lektorka mezinárodně certifikovaného
vzdělávacího programu o Bachových
květových esencích

Těhotenství je čas, který nám příroda
dává na přípravu na velkou životní

změnu. Všem těhotným maminkám
přeji, aby toto období prožívaly 
v  co největší psychické pohodě 
a v  láskyplném spojení se svým
miminkem.

Bc. Romana Gogelová

Kolísání nálad v těhotenství
Která žena nezažila během těhotenství nepříjemné střídání nálad od radosti až euforie 
z nastávajícího mateřství přes plačtivost až po různé strachy. Protichůdné emoce se stihnou
vystřídat během jednoho dopoledne jako aprílové počasí...

Těhotenství představuje ve Vašem životě velkou
změnu, pak se možná cítíte neusazeně a nestabilně.
To je indikace pro...

Možná Vás čeká ultrazvukové vyšetření a Vy
pociťujete strach, aby s  miminkem bylo vše
v  pořádku. Strach o  blaho někoho jiného je 
indikací pro...

Jestliže se nedokážete zbavit neodbytných
myšlenek a dala byste cokoli za klidnou mysl,
vyzkoušejte...

Chodíte-li během těhotenství do práce, může Vám
chybět dostatek odpočinku a můžete být unavená.
Květovou esencí pro tento případ je...

Pokud jste unavená i přesto, že odpočíváte a že se
snažíte být v pohodě a klidu, vyzkoušejte...

Někdy se zdá, že se čas vleče – kéž by se tak
miminko narodilo už zítra! - a možná jste 
podrážděná a netrpělivá. V  tomto případě
pomáhá...

Občas se v důsledku fyzických změn sama sobě
nelíbíte. Pozitivně na fyzické změny tak, aby Vás
to nevyvádělo z míry, Vám pomůže nahlížet...

Walnut

Vlašský ořech 

Red Chestnut

Červený kaštan

White Chestnut

Bílý kaštan

Olive

Oliva

Hornbeam

Habr

Impatiens

Netýkavka

Crab Apple

Plané jablko
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Pokousání
zvířetem...
Pokousal vás pes, zranila vás
kočka, štípnul vás had či vás
kousnul pavouk nebo jiné zvíře?
Paní doktorka MUDr. Eva
Kettmannová pro vás připravila
přehled základních homeopa-
tických léků, které vám pomohou
od obtíží vzniklých pokousáním
od zvířete...

2 základní léky, které můžete 
podávat u  každého pokousání
zvířetem jsou:
Arnica montana 9 CH 
+ Calendula 5 CH

Arnika (prha chlumní) je vhodná na
všechna traumata – drobná i rozsá-
hlejší, snižuje ztráty krve, urychluje
hojení a snižuje bolestivost 
poraněného místa.
Calendula  (měsíček) má protizá-
nětlivý a silně hojivý účinek. Tento
homeopatický lék je na lékařský
předpis. Pokud pacient pociťuje na
postižených částech těla chlad,
k  výše uvedeným lékům, přidejte
Ledum palustre 5 CH.

Homeopatický lék číslo 1 na pora-
nění konečků prstů a kostrče:
Hypericum perforatum 15 CH
Hypericum (třezalka) působí proti
bolesti, zvlášť dobře působí na 
nervová zakončení.

Na pokousání pavouky doporuču-
jeme kombinaci: 
Hypericum perforatum 15 CH 
+ Ledum palustre 5 CH

Dávkování:
Všechny uvedené léky podávejte
v  dávce 5  granulí, cca každých
20  minut 3x po sobě, pak 3-5x
denně dle potíží

Osvědčený prostředek na psychický
šok způsobený kousnutím zvířetem:

Aconitum napellus 15 CH (vhodné
je jakékoliv ředění) Napadení
zvířetem je náhlá nečekaná událost.
Někdy se mohou objevit psychické
potíže jako úzkost, strach ze psů,
které přetrvávají déle než samotné
zranění. Tento lék je obzvlášť
vhodný pro všechna traumata u dětí.

Dávkování:
Co nejdříve podat 1 dávku - 5 granulí,
pak podle potřeby zopakovat 2x denně,
a to po dobu 3 až 5 dnů

Upozornění: 
Poraněné místo vždy dezinfikujte,
vždy uvědomte praktického lékaře,
u  závažnějších poranění je nutné
i chirurgické ošetření.

MUDr. Eva Kettmannová

Bojíte se zubaře?
No řekněte, kdo z vás se nebojí zubaře? Neznám snad jediného člověka, který
by k němu chodil rád. Co je taky přitažlivého na tom, sednout si na zubařské
křeslo a čekat, až se začnou ozývat skřípavé, pískavé zvuky všemožných
zubařských nástrojů, při jejichž zapnutí se začnete třást?

Nebudete tomu možná věřit, ale na návštěvu zubního lékaře se lze podívat i z lepšího úhlu pohledu. Existují totiž pomocníci,
kteří nám mohou před, při a po návštěvě zubního lékaře významně pomoci.

Mohu se zbavit strachu ze zubního ošetření?    Může mi od bolesti něco pomoci? 
Lze zabránit krvácení z dásní?    Mohu předejít jejich zvýšené kazivosti?

Pokud si kladete tyto otázky, jste na správném místě! Vyzkoušejte homeopatické léky. Vydejte se šetrnou cestou a předcházejte
problémům s vašimi zuby. A jako návod, který homeopatický lék je na daný problém vhodný, vám poslouží tato tabulka:

V tabulce lze vyhledat vhodné homeopatické léky. Pokud je ovšem problém složitější, je nutné ho konzultovat se zubním
lékařem, případně s lékařem-homeopatem.

MUDr. Ilona Ludvíková

Strach ze zubního ošetření

Krvácení z dásní při čištění zubů

Zvýšená kazivost zubů

Afty

Citlivost zubu po ošetření 
(plombování, čištění kanálků)

Vytržení zubu

ARNICA MONTANA 15 CH

ARNICA MONTANA 15 CH

CALCAREA PHOSPHORICA 
15 CH

ARNICA MONTANA 9 CH

ARNICA MONTANA 9 CH

HYPERICUM 
PERFORATUM 15 CH

ARNICA MONTANA 9 CH

HYPERICUM 
PERFORATUM 15 CH

5 granulí večer a 5 granulí ráno 
před ošetřením

5 granulí 1x týdně 
po dobu výskytu problému

DávkováníHomeopatický lék

5 granulí 1x týdně 
po dobu výskytu problému

5 granulí 3x denně do zhojení

5 granulí od každého léku 3x denně
po dobu 7 dní

Pokud nenastane zklidnění bolesti
nebo bolest budí v noci ze spaní, 

je třeba okamžitě vyhledat 
zubního lékaře!

Před a po vytržení zubu 5 granulí 
od každého léku.

Pak pokračovat 5 granulí 
od každého léku 3x denně. 

Vybrat obě tuby!!!

a
u
to

r:
 L

u
ci

e 
N

es
tr

a
ši

lo
vá

noviny C2 v3_Sestava 1  5/14/13  9:05 AM  Stránka 4



Obavy z hmyzího bodnutí jsou větši-
nou oprávněné, nicméně řešitelné.
Reakce na bodnutí hmyzem může být
lokální v  podobě otoku, zarudnutí,
svědění. V horším případě může dojít
k  rozvoji šoku. Proto je nutné mít
u sebe prostředky, kterými tyto reakce
zastavíme nebo úplně odstraníme.
Lékaři doporučují v  případě bodnutí
přiložit na místo vpichu ihned něco 
studeného. Při štípnutí do jazyka pak
cucejte led. 

Jakými homeopatiky si vybavit
lékárničku první pomoci radí MUDr.
Věra Budková, našim čtenářům vel-
mi dobře známá lékařka-odbornice
v homeopatii:

Apis mellifica 30 CH - vždy pět 
granulí po pěti minutách. Tento lék je
připraven z včely a proto pomáhá proti
otokům, které jsou zlepšeny studeným
obkladem, otok je narůžovělý, vystu-
puje lehce nad úroveň kůže, svědí, pálí.

Současně přidáme i  lék  Aconitum
napellus 15 CH, který nám působí 
preventivně proti panice, úzkosti 
a strachu pacienta. Můžeme ho po-
ložit do vodorovné polohy, pokud 
je třeba zvednout dolní končetiny, 

abychom zlepšili přívod krve k srdci 
a mozku.

Jako další lék podáváme střídavě 
Poumon histamine 30 CH - stejně pět
granulí po pěti minutách ihned po 

štípnutí. Je to základní lék alergií, 
zpomaluje jakoukoli alergickou reakci.
Zásada je, že všechny podávané 
homeopatické léky vysazujeme
pozvolna se zlepšováním stavu tak, 
že prodlužujeme intervaly mezi nimi 
až do úplného vysazení.

S  velkým efektem můžeme použít
i lék Rhinallergy – tablety – je to lék,
který lze efektivně použít u alergické
rýmy lehkého stupně, u  senné rýmy.
Obsahuje všechny komponenty, které
umí dobře zabezpečit problém nosní,
oční, potíže otoku i  pálení sliznic. 
Terapeutické dávkování je jedna až 
dvě tablety každé dvě hodiny zpočátku
při výskytu potíží, posléze je možné
snížit na dva až třikrát denně jedna
tableta.

Přejeme vám hezké léto bez úrazů 
a bodnutí!

MUDr. Věra Budková

Bojíte se bodnutí hmyzem? 
Vybavte se homeopatiky!

Blíží se léto, za měsíc jsou prázdniny a my si budeme čím dál tím více užívat sluníčka. 
Jenže s létem a teplým počasím se zvyšuje i riziko spojené s bodnutím hmyzem. 

Může nám v případě bodnutí pomoci homeopatie?
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Měla by obsahovat Betadinu (nebo 
nějakou obdobnou desinfekci), 
fyziologický roztok, sterilní obvazy 
a něco na krytí ran, neantibiotickou
mastičku do očí nebo borovou vodu,
teploměr, vatu, případně repelent,
chladivou mast na šlachy a otoky
(např. kostivalovou). Samozřejmě 
fantazii se meze nekladou, takže lze
jakkoliv inovovat.

A jaké základní léky by měla obsaho-
vat homeopatická lékárnička?

Aconitum napellus 9/15 CH (1-3x/den)
– podávejte po vystavení koníka 
studenému chladu, při kolikách způ-
sobených požíráním jinovatky nebo
pitím studené vody. Při šocích
(např.dojde – li k převrácení vozíku),
u všech situací, které vzniknou prudce
a náhle.

Arnica montana 15 CH (1-4x/den) 
– pro mě osobně, je to královna mezi
léky. Podávejte při jakémkoliv 
poranění. Také je to skvělý lék na sva-
lovou únavu, takže pokud chcete
koníkovi ulevit v práci nebo pokud má
sklony ke svalovým problémům, je
tento lék skvělá prevence i terapie.

Ledum palustre 9/15 CH (1-4x/den)
– vhodný při bodných nebo tupých
(monokl, ale i  kopytní absces) 
poraněních. Také se osvědčuje jako 
antiparazitikum (vhodný zejména 
pro mušaře).

Silicea 9/15 CH (1-2x/den) – další
z velkých léků. Posiluje imunitu, napo-
máhá vylučovat z  těla cizí předměty
(nepoužívejte, má–li váš miláček v těle
nějaký implantát nebo i stehy), má velký
vliv na vazivo. Velmi se osvědčuje

u flegmón. Také jako účinná pomoc,
pokud k onemocnění dojde po očkování.

Ruta graveolens 9 CH (1-2x/den) 
– velký účinek na vazivo. Použijte při
poškozených vazech (i při mezikost-
ním svalu), při problémech s klouby.

Rhus toxicodendron 9 CH (1-2x/den)
– podejte preventivně, pokud je kůň
zpocený a prochladne. Je to velmi 
významný lék u  artrotických změn
v  kloubních plochách. Typické je, 
že ke zlepšení dochází pomalým,
stálým pohybem. Stání zhoršuje. Může
být přítomný otok kloubu.

Phosphorus 15/30 CH (1-2x/den) – velký
jaterní lék. Vhodný preventivně před 
a po plánovaném chirurgickém zákroku
(napomáhá metabolizovat anestetika).
Napomáhá zastavovat krvácení, vstře-

bávání hematomů. U  citlivých typů
pomůže odbourat strach z bouřky.

Apis mellifica 30 CH (1-5x/den),
v případě akutních otoků, po poštípání,
lze podávat každou hodinu) – u otoků,
které vypadají jako po štípnutí včelou
(i takové, které po štípnutí vzniknou).
Na otok pomůže chlad a zvířata nemí-
vají žízeň.

Toto je jenom výčet základních homeo-
patických léků a základních indikací,
kdy se dají použít. Čím déle budete
homeopatii používat, tím více budete
rozšiřovat „portfolium“ svých léků
i situací, kdy po nich sáhnete. Jste–li
laici, nechte vždy jako první koně
vyšetřit odborníkem a homeopatii
přidejte dodatečně.

MVDr. Lada Paulů

Homeopatická
stájová lékárnička
V každé stáji je (nebo by měla být) základní
lékárnička. Jaké léky by měla obsahovat
lékárnička homeopatická?

Pohanka – jak si nevylámat zuby
Žádný strach, pohanka na talíři
nepředstavuje pro váš chrup žádné
riziko (zejména pokud ji předem
povaříte). Pro autorku těchto řádků
je však oříškem, byť pohanka
obecná je z  čeledi rdesnovitých 
a nemá nic společného se skořáp-
kovinami, ba ani s  obilovinami,
následující zadání: „Paní doktorka
mi doporučila zařazení pohanky 
do jídelníčku, ale moje děti na ni 
nejsou zvyklé a nechutná jim. Mohli
byste mi poradit nějaký recept na
přípravu pohanky vhodný pro děti?“

Jak ráda bych napsala: ano vyz-
koušejte tento zaručený recept,
devět z  deseti dětí se po něm jen
oblízne. Jenomže tak prosté to 
bohužel není. Ona totiž pohanka,
kterou v kuchyni používám docela
s  oblibou, má svoji specifickou
vůni, jež nemusí každému lahodit.
Pravda, v kombinaci s česnekem ji
trochu utlumíte, ale tam zas můžete
narazit u  dětí. Ono totiž záleží
hlavně na tom, na jaké potraviny
jsou vaše děti zvyklé. A odtud bych
asi vyšla.

Zkuste jít cestou nejmenšího odporu 
a prezentovat dětem pohanku v podobě
sladkého jídla. Třeba jako dezert.
Uvidíte, co to udělá a příště můžete 
být odvážnější. Nabízí se recept
tradiční, a totiž bretaňské galettes,
palačinky z  pohankové mouky.
Zpravidla se servírují ve slaném 
provedení, ale pro začátek je můžete
zkusit nasladko – s  podušeným 
ovocem, tvarohovým krémem, dobrou
domácí zavařeninou, opět podle vašich
rodinných zvyklostí.

Pohankové palačinky
počet (dospělých) porcí – 4
Přísady:
- 200 g pohankové mouky (seženete 

v  prodejnách zdravé výživy nebo 
si můžete sami umlít v  čistém 
elektrickém kávomlýnku)

- 65 g hladké mouky
- 2 vejce 
- 600 ml mléka
- ½ lžičky soli (i méně)
- asi 2 polévkové lžíce másla

Rozmixujte všechny přísady s  vý-
jimkou másla. Nechte dvě hodiny

odstát (možno i v ledničce přes noc).
Rozehřejte nepřilnavou pánev, potřete
troškou másla, nalijte 1  menší
naběračku těsta (podle velikosti pánve)
a nechte rozlít po celém povrchu. Až
zezlátne, obraťte a opečte dozlatova
i z druhé strany.

Hotové palačinky skládejte na sebe 
na talíř. Můžete si jich připravit více 
do zásoby a uložit je v  ledničce na 
talíři zabaleném do potravinové fólie,
popřípadě je i  zmrazit. Pak je lépe 
proložit je papírem na pečení. Po 
rozmrazení je pak jen lehce prohřejte
na pánvi na troše oleje či másla.

Pokud se pohankové palačinky
u vás ujmou, zkuste je ve slaném
provedení jako hlavní chod: s kré-
movým sýrem, uzeným lososem 
a trochou kopru, s houbami (mohou
být i  žampióny) podušenými na
másle, nebo s  čerstvým špenátem
opravdu jemně podušeným na os-
mahnuté cibulce (a česneku).

Přeji dobrou chuť a pokud si vaše
rodina pohankové palačinky oblíbí,
ráda se podělím o další recepty z této
u nás polozapomenuté plodiny.

Mgr. Olga Pohl

Více článků, rad lékařů, zkušeností pacientů, poradny odborníků a aktuální zprávy z oblasti homeopatie a zdravého životního stylu 
najdete na webovém portálu Homeopatické lékařské asociace, o.s. www.svethomeopatie.cz. 

Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka, MUDr. Eva Kettmannová, odborný garant
Kontakt na redakci: 773686002, redakce@svethomeopatie.cz

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací
charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.
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