
H O M E O P A T I C K Á  T E R A P I E  

STIMULACE LAKTACE
Homeopatická terapie rozšiřuje možnosti žen, které chtějí kojit své dítě.

Homeopatický lék působí velmi jemně a účinně na autoregulaci ženského organismu.
Homeopatická metoda je pro období kojení zcela bezpečná,

bez vedlejších účinků a lékových interakcí.

Uvedená dávkování vycházejí z klinické praxe, jde o dávkování převážně v praxi doporučovaná.

při větší ztrátě
tělních tekutin

 China 9 C 

lék regulace vodního metabolismu; 
vždy po namáhavém porodu,

vždy po velké krevní ztrátě
i při pooperačním meteorismu

5 granulí 4x denně

 Ricinus communis 5 C

základní lék podpory laktace, 
stimulace laktace tímto lékem je možná kdykoliv

 v průběhu období kojení a při laktační krizi

5 granulí 3‐5x denně, s nástupem laktace postupně vysazovat

stimulace laktace,
nedostatečná laktace

při terapii
lékem Ricinus

 Lac caninum 5 C 

kdykoliv v průběhu období kojení,
pri laktační krizi

kombinace léků
Ricinus communis a Lac caninum,

5 granulí 2x denně od každého

+
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Žena, 4. den po porodu císařským řezem, laktace plně nepokrývá potřeby novorozence.

Doporučení:
Ricinus communis 5 C
5 granulí 3x denně, s nástupem laktace postupně vysazovat

Žena, která porodila velké dítě (4.500 g), dítě má větší potřebu přísunu potravy.

Doporučení:
Ricinus communis 5 C
5 granulí 3x denně ihned po porodu, s nástupem laktace postupně vysazovat

Žena, která porodila své dítě předčasně, dítě je na novorozenecké JIP, matka se snaží 
stimulovat laktaci ručně, aby zajistila dítěti přísun mateřského mléka na dokrm.

Doporučení:
Ricinus communis 5 C
・ první den po porodu 5 granulí každé 2-3 hodiny vždy při stimulaci
・ druhý den 5 granulí 5x denně 
・ od třetího dne 5 granulí 3x denně, s nástupem laktace postupně vysazovat

Žena s dítětem ve věku 2,5 měsíce, dítě má zvýšenou potřebu kojení a žena pociťuje 
úbytek mateřského mléka.

Doporučení:
Ricinus communis 5 C, 5 granulí 5x denně bez většího efektu;
přidán lék Lac caninum do kombinace: Ricinus communus 5 C, 5 granulí 2x denně a 
Lac caninum 5 C, 5 granulí 2x denně do nástupu laktace

Žena po porodu akutním císařským řezem. Porod, který operaci předcházel, byl velmi 
dlouhý a náročný; při operaci velká krevní ztráta, hrazená krevními deriváty.

Doporučení:
China 9 C, 5 granulí 3x denně a Ricinus communis 5 C, 5 granulí 3x denně
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