į vaikų ligas ir dantukų dygimą
Dažniausiai užduodami klausimai

2 knyga

sveikos gyvensenos
a k a d e m i j a

Homeopatija šeimai

Homeopatinis požiūris

Kodėl parašėme šią knygą Jums?
Nuo pat mažens mums skiepijamas ne visai teisingas požiūris į ligą ir jos gydymą.
Jei skauda ranką – išgeriame vaistų nuo skausmo, jei pakilo temperatūra – pavartojame vaistų nuo temperatūros. Tačiau tai yra ne kas kita, kaip simptomų slopinimas.
O ligos priežastis yra kita, tad ir temperatūra pakilo dėl tam tikros priežasties, o ir
ranką skauda taip pat dėl konkrečios priežasties. Temperatūra – tai ligos simptomas,
skausmas – taip pat ligos simptomas. Šiuolaikinė homeopatija kelia klausimus – kodėl prasidėjo liga? kokia yra atsiradusio simptomo priežastis? – ir veikia būtent tą
priežastį, t. y. gydo ligą iš esmės. Simptomas rodo, kad organizmas jau pradėjo gydytis, todėl homeopatiniais preparatais simptomas yra valdomas ir taip skatinama
organizmo savireguliacija. Šiuolaikinio homeopatinio gydymo esmė – gydyti ligonį,
o ne ligą.
Šiandien, kai žmonės visame pasaulyje serga vis sudėtingesnėmis ligomis, kai kas
antras vaikas gimsta jau būdamas alergiškas, daugėja onkologinių ligų ir sergančiųjų cukriniu diabetu, būtina kalbėti apie tai, kodėl reikia skleisti šį naują požiūrį į
mediciną, nes šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo sistema, turinti kitokį požiūrį
į ligą nei įprastinis gydymas. Homeopatija ieško ligos priežasties, veikia tą priežastį ir taip padeda pasveikti.
Tad šiandien galime drąsiai teigti, kad šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo
metodas, dažniausiai neturintis šalutinio poveikio ir orientuotas į priežasties
šalinimą, paskatindamas organizmo bioreguliacinius procesus. Plačiau skaitykite
www.siuolaikinehomeopatija.lt.

NEMOKAMAS INFORMACINIS LEIDINYS
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Kūdikių ir vaikų neramumas,
dantukų dygimas

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Mažesnių ar didesnių negalavimų kalantis dantukams pasireiškia apie 70 proc. vaikų. Koks bus dantukų dygimas – skausmingas ar nepastebimas, priklauso taip pat ir
nuo genų, o homeopatai tai vadina konstituciniu žmogaus tipu. Konstitucinis tipas,
kurį atsinešame gimdami, lemia, kokiomis ligomis žmogus bus linkęs sirgti, kokiems
gamtos veiksniams bus jautrus.
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Į tėveliams rūpimus klausimus atsako gydytoja pediatrė homeopatė
Iraida Čyvienė.
Kada turėtų pasirodyti pirmieji dantukai? Ar vėliau išdygę bus sveikesni?
Paprastai pirmieji dantukai turėtų išdygti 6 mėn. kūdikiui. Tačiau nesame standartiniai vienetai, esame individualybės. Orientuotis galima į tai, kad dantukų dygimo
procesas yra paveldimas. Vadinasi, jeigu mamai ar tėčiui dantukai išdygo 10 mėn.,
didelė tikimybė, kad panašiu laiku jie pradės kaltis ir jų atžalai. Todėl nerimauti, kad
6 mėn. dantukų dar nėra, tikrai nereikėtų. Mano praktikoje buvo vaikučių, kuriems
dantukai išdygo 2 mėn., net ir gimusių su dantukais.
Kad vėliau išdygę dantukai bus sveikesni, tikrai nesu pastebėjusi ar skaičiusi apie tai
mokslo literatūroje. Dantukų būklė labiau priklauso nuo genetikos, t. y. kokį kaulinį
audinį vaikutis paveldėjo, taip pat jų priežiūros, ligų, vaistų vartojimo.
Kaip pasikeičia vaiko elgesys, kai kalasi dantukai? Ar gali dygti iš karto 2 ar 4? Ar
dėl to vaiko savijauta bus blogesnė?
Kai kalasi dantukai, paburksta dantenos, vaikelis nuolat kiša pirštelius į burnytę, tarsi
kažko ten ieškodamas. Pakėlę viršutinę lūpą galime pamatyti dantukų kontūrus. Dėl
to, kad dantenos paburksta, mažylis gali greičiau pasigauti virusinę infekciją, dėl
kurios gali pakilti temperatūra, tapti neramus. Sloga, ausyčių skausmas, aukštesnė
temperatūra gali kamuoti ir be jokios virusinės ligos. Pvz., iš vakaro pakyla temperatūra, o ryte pasirodo pirmasis dantukas, ir temperatūra nukrenta. Arba vaikelis keletą kartų suviduriuoja, išdygsta dantukas, ir viskas praeina.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Dažniausiai užduodami klausimai
apie dantukų dygimą, vaikų neramumą ir homeopatiją

Pagal standartinę schemą, iš pradžių turėtų išdygti apatiniai kandžiai, po to – viršutiniai, vėliau kiti apatiniai ir t. t. Tačiau būna visaip, pvz., pirmieji pasirodo viršutiniai
kandžiai. Tačiau niekada nebūna, kad pirmieji išdygtų iltiniai dantys.
Vienu metu gali dygti ir keli dantukai, bet dėl to vaikas tikrai nebūtinai jausis blogiau. Gali visiškai nepastebimai išdygti keli iš karto, o gali ir vienas kaltis su skausmu,
bemiegėmis naktimis, dideliu seilėjimusi ir temperatūra. Viskas priklauso nuo konstitucinio tipo.
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Ar skausminga, kai kalasi tik pirmieji dantukai? Ar dėl dantukų dygimo gali skaudėti ausytes? Kaip suprasti, kad vaikui skauda ausytes?
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Dažniausiai negalavimų kelia pirmųjų dantukų dygimas. Manoma, kad iki metų
vaikelis turėtų turėti 8 dantukus. Vėliau jų dygimo procesas vyksta mažiau pastebimai.
Dantukų dygimas gali sukelti ausyčių skausmą. Mat vaikų klausomasis (eustachijaus)
vamzdis, jungiantis nosiaryklę su ausies būgnelio ertme, yra trumpesnis ir išsidėstęs
kitu kampu nei suaugusiųjų. Būtent dėl anatominių mažų vaikų ausies savybių bet
kokia infekcija ar gleivės iš nosies ar burnos lengviau patenka į ausį. Kadangi dantukams dygstant dantenos smarkiai paburksta, vaikelis seilėjasi, jį gali kankinti sloga,
visa tai gali skatinti ir ausų skausmą. Paprastai, jeigu skauda ausytes, vaikelis labai
skaudžiai verkia, klykia, nes skausmas išties stiprus, blogai miega naktį. Jeigu įtariate, kad skauda ausytes, būtinai rekomenduoju apsilankyti pas gydytoją, net jeigu
jums atrodo, kad viskas jau praėjo.
Ar būtina tėvams reaguoti į neramų vaiko elgesį, nedidelį karščiavimą, kitus negalavimus, kurie pasireiškia kalantis dantukams? Kodėl svarbu, kad vaikas nekentėtų?
Reaguoti būtina, ir mamos dažniausiai reaguoja. Šiuo metu vaikus auginančios mamytės bet kada gali susiekti su gydytoju telefonu. Jei pokalbis telefonu mamytės netenkina, tariamasi dėl mažylio apžiūros. Iš praktikos galiu pasakyti, kad mamoms to dažniausiai ir reikia, t. y., kad gydytojas apžiūrėtų ir patvirtintų, jog nieko blogo jų atžalai nėra.
Taip pat rekomenduoju ir vaistų, skirtų dantukų dygimo simptomams malšinti. Pvz.,
homeopatinių žvakučių Viburcol, kurios tinka karščiavimui, neramumui gydyti, taip
pat esant kitiems dantukų kalimosi metu pasireiškiantiems negalavimams, ausyčių
skausmui mažinti.
Svarbu, kad vaikelis nekentėtų. Numalšinus simptomus, kūdikėlis geriau miega, nebūna irzlus, jam mažiau skauda, o kartu geresnė tampa ir mamos savijauta, nes ir ji
išsimiega.
Ar mamos susipažinusios su homeopatija, ar tenka aiškinti nuo nulio? Kuo skiriasi homeopatiniai preparatai nuo kitų cheminių ar augalinių vaistų?
Apie homeopatiją mamytėms aiškinti reikia, nes daugelis jų homeopatiją tapatina
su gydymu augaliniais preparatais, ir tai klaidinga. Pirmiausia dėl to, kad homeopatiniai vaistiniai preparatai gaminami ne tik iš augalinės, bet ir iš mineralinės bei
gyvūninės kilmės medžiagų. Be to, jie visiškai kitaip ruošiami – skiedžiami ir purto4
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mi, t. y. potencijuojami ir dinamizuojami. Dažniausiai yra vartojama D – dešimtinė
(vaisto ir skiediklio santykis 1:9) potencija.

Šalutinių poveikių vartojant homeopatinių preparatų nėra, arba jie pasitaiko labai
retai. Gali pasireikšti pirminis homeopatinis pablogėjimas, kuris, beje, ir parodo, kad
parinktas tinkamas vaistas, nes homeopatiniai preparatai skatina patį organizmą
kovoti su liga.
Kas įeina į homeopatinių žvakučių Viburcol sudėtį? Kaip jas vartoti?
Visų pirma, dantukų dygimo metu vaikelis būna jautrus, irzlus, neramus. Todėl
Viburcol žvakučių sudėtyje yra vaistinės ramunės (lot. Chamomilla recutita), kuri
ramina, mažina uždegimą. Kiekvienam tėveliui savas vaikas yra perliukas, minkštutis, putlutis, nors neretai užsispyręs. Tai atspindi jūros perlai: jų moliuskai minkštučiai, kiautas – kietas (atitinka užsispyrusį vaikelį). Vaiste yra Calcium carbonicum
Hahnemanni, išgaunamo iš austrių (jūros moliuskų) geldelių vidinės baltosios
dalies. Taip pat preparate yra vaistinės šunvyšnės (lot. Atropa belladonna), kuri
padeda, kai karščiuojama, paprastojo karklavijo (lot. Solanum dulcamara), kuris
tinka, kai kimba sloga, temperatūra, o būtent tokie simptomai ir pasireiškia dygstant dantukams. Pievinė šilagėlė (lot. Pulsatilla pratensis) – tinka jautriems, dažnai
verkšlenantiems, visuomet norintiems būti ant mamos rankų, besiglaustantiems
vaikams. Vėlgi, dantukų dygimo periodu daugelis kūdikėlių tampa būtent tokie.
Plačialapis gyslotis (lot. Plantago major) nuo neatmenamų laikų dėl savo baktericidinių, uždegimą slopinančių savybių dedamas ant žaizdų, kraujavimui stabdyti.
Net ir kūdikėliams, pasitarus su gydytoju, galima vartoti visą Viburcol žvakutę. Jeigu mamos labai nerimauja, gali žvakutę skelti pusiau išilgai. Paprastai jaunesniems
kaip 2 metų vaikams užtenka vartoti po 1 žvakutę 2 kartus per dieną. Vyresniems
vaikams, atsižvelgiant į amžių, – po 1 žvakutę 3–4 kartus per dieną.
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Homeopatinio ir cheminio gydymo principus palyginsiu vienu pavyzdžiu. Įkišote
ranką į ugnį, jums skauda, vartojate vaistų nuo skausmo, tačiau ranką tebelaikote
ugnyje. O homeopatinis gydymas – ištraukti ranką iš ugnies, t.y. ieškoti priežasties
ir ją įveikti.

Kuo gali padėti homeopatija esant bakteriniams uždegimams?
Homeopatas kelia klausimą, kodėl žmogaus organizme rado vietą bakterijos. Jos
dauginasi ten, kur sutrikdyta fiziologinė pusiausvyra ir kur nešvaru, todėl, esant
bakteriniams uždegimams, labai svarbi organizmo detoksikacija. Tikslinga natūrali
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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stiprinanti ir efektyvi pagalba homeopatiniais vaistiniais preparatais, kad pradėtų
veikti paties organizmo sveikimo mechanizmai. Būtina detoksikacija, kad organizmas galėtų sutelkti imuninę sistemą kovai su bakterijomis. Rekomenduojama vartoti
detoksikuojantį homeopatinių vaistų rinkinį (Nux vomica-Homaccord geriamieji lašai, Berberis-Homaccord geriamieji lašai, Lymphomyosot geriamieji lašai), kartu Hepeel
tabletes, kaip pagalbą kepenims ir kepenų išsivalymo aktyvintoją. Kovojant su bakterijomis imuninei sistemai stiprinti tinka Echinacea compositum Cosmoplex tabletės.
Jei vargina angina, skiriame Angin-Heel S tabletes ir Mercurius-Heel S tabletes.
Kuo gali padėti homeopatiniai vaistiniai preparatai esant gerklės skausmui, tonzilitui?
Gerklės skausmas ir tonzilitas parodo, kad organizmo imuninei sistemai nepakanka
jėgų pašalinti nereikalingas toksines medžiagas iš organizmo. Todėl būtinas organizmo detoksikavimas vartojant homeopatinių vaistų rinkinį (Nux vomica-Homaccord,
Berberis-Homaccord, Lymphomyosot geriamieji lašai). Imunitetui stiprinti – Engystol
tabletės ir Echinacea compositum Cosmoplex tabletės. Angin-Heel S tabletes tikslinga
vartoti atsiradus gerklės skausmui.
Kas efektyviausia vaikams iš homeopatinių preparatų varginant slogai?
Sloga – dažnai pasitaikanti ir, atrodytų, paprasta liga. Tokiu atveju efektyvus Euphorbium compositum S nosies purškalas, jei vaikas neramus, jį galima derinti su Viburcol
žvakutėmis. Užsitęsusi sloga dažniausiai vargina dėl įvairių priežasčių, ypač jei dažnai kartojasi. Esant tokiai slogai, reiktų pavartoti geriamuosius lašus Naso-Heel SN.
Slogai užsitęsus, organizmo imuninei sistemai nepakanka jėgų pašalinti nereikalingas toksines medžiagas iš organizmo, tad būtina natūrali stiprinanti homeopatinė
pagalba, kad paskatintų veikti organizmo sveikimo mechanizmus, tai atlieka detoksikuojantis homeopatinių vaistų rinkinys (Nux vomica-Homaccord, Berberis-Hom
accord, Lymphomyosot geriamieji lašai). Engystol tabletės skiriamos imuninei sistemai stiprinti kovojant su virusinėmis infekcijomis, Echinacea compositum Cosmoplex
tabletės veiksmingos imuninei sistemai stiprinti kovojant su bakterijomis.
Kuo naudinga homeopatija, kai vaikai turi polinkį dažnai sirgti virusinėmis ligomis?
Virusinių infekcijų ar persišaldymo metu tikslinga kartu vartoti homeopatinius vaistinius preparatus Engystol tabletes, Gripp-Heel tabletes ir Euphorbium compositum S
nosies purškalą, tai galima vartoti ir norint apsisaugoti epidemijų metu, 2–3 kartus
per dieną.
Jei vaikas turi polinkį dažnai sirgti peršalimo ligomis, Engystol tabletes galima vartoti
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Ką galite patarti, kai vaikas serga virusiniu laringitu?
Sergant virusine infekcija, kai vaiką kamuoja užkimimams ar spazminis kosulys,
esant laringitui ar faringitui, vaikui padės Phosphor-Homaccord geriamieji lašai. Kartu tikslinga derinti Engystol tabletes.
Kokios homeopatijos galimybės, kai vaikams atsiranda virškinimo sistemos sutrikimų?
Gana dažni virškinimo sutrikimai vargina ir vaikus. Esant tokiems negalavimams yra
plačios homeopatijos galimybės. Gastricumeel tabletės rekomenduojamos esant
skrandžio sutrikimams ir rėmens graužimui, Spascupreel tabletės efektyvios varginant spazminiams pilvo skausmams. Svarbu išsiaiškinti, ko vaikai „negali suvirškinti
kasdienybėje“ – gal dėl to kalti atsiradę adaptacijos sutrikimai darželyje, stresas ir
įtampa mokykloje bendraujant su draugais ar esant dideliems mokslo krūviams.
Todėl minėtus preparatus tikslinga derinti su homeopatiniais nervų sistemą veikiančiais vaistais. Vyresniems tinka Neurexan tabletės, Nervoheel N tabletės ar Ypsiloheel N tabletės bei Ignatia-Homaccord geriamieji lašai. Mažiems vaikams – Viburcol
žvakutės. Virškinimo sistemai efektyvi pagalba yra detoksikuojantis homeopatinių
vaistų rinkinys (Nux vomica-Homaccord, Lymphomyosot, Berberis-Homaccord geriamieji lašai) – tai organizmo detoksikavimas, imuninės sistemos sustiprinimas.
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ilgesnį laiką (iki 4–5 sav., padarant 2–3 dienų pertraukas). Rudens ir žiemos periodu
idealu vartoti Engystol tabletes kartu su Gripp-Heel tabletėmis. Tik prasidėjus virusinei
infekcijai, tinka vartoti po 1 tab. dažniau (atsižvelgiant į vaiko amžių) – taip suteiksime
efektyvią pagalbą mūsų imuninei sistemai ir organizmui. Susirgus galima vartoti 5–12
kartų per dieną po 1 tabletę. Rekomenduojama įtraukti homeopatinių vaistų rinkinį
organizmui detoksikuoti. Virusinės infekcijos vaikams yra mankšta ir imuninės sistemos sustiprinimas, panašiai, kaip raumenims fiziniai pratimai. Tik svarbu rinktis homeopatiją ir natūralias priemones, kurios padėtų organizmui susitvarkyti su virusais.
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Mitai ir tikrovė apie homeopatinius vaistus
1. Mitas: Homeopatijos negalima vartoti bet kokiame amžiuje.
Tikrovė: Homeopatiją galima vartoti nuo pirmos gimimo dienos iki gyvenimo
pabaigos.
2. Mitas: Homeopatija labai lėtai veikia.
Tikrovė: Ūminiu atveju parinkus tinkamą preparatą, poveikis yra greitas.
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3. Mitas: Homeopatinių preparatų negalima vartoti ilgą laiką.
Tikrovė: Galima vartoti ilgesnį laiką, net kelerius metus, tačiau geriausia pasikonsultuoti su gydytoju.
4. Mitas: Homeopatija – jauna sritis, tad mažai ištirta.
Tikrovė: Šio mokslo ištakos siekia Hipokrato laikus, tačiau homeopatiją pasiūlė ir
išplėtojo Leipcigo universiteto profesorius Samuelis Hanemanas XVII a. viduryje.
5. Mitas: Lietuvoje homeopatija taikoma neseniai.
Tikrovė: Ankstyviausių užuominų apie homeopatinį gydymą galima rasti XIX a.
pradžios Vilniaus universiteto medikų darbuose. Pirmoji homeopatinė vaistinė
Vilniuje atsidarė 1864 metais.
6. Mitas: Šioje srityje dirba mažai gydytojų.
Tikrovė: Šiuo metu Lietuvoje yra Lietuvos homeopatų asociacija ir Homeopatijos ir homotoksikologijos asociacija, kurios vienija daugiau nei 200 gydytojų ir
vaistininkų.
7.

Mitas: Homeopatija tai lygu augaliniai vaistai.
Tikrovė: Homeopatijoje dažniausiai naudojamos augalinės, gyvūninės, mineralinės kilmės medžiagos.

8. Mitas: Homeopatiniai vaistai labai smarkiai atskiesti.
Tikrovė: Homeopatinių, kaip ir visų kitų vaistų, gamybą reglamentuoja Europos
farmakopėja, kurioje nurodyta iš kokių žaliavų ir pagal kokius principus gaminami vaistai.
Gaminant homeopatinius vaistus naudojami:
1) augalai, iš jų gaminama daugiau kaip pusė visų preparatų. Naudojami tik
natūraliai, ekologiškose augimvietėse užaugę augalai, kurie perdirbami nedelsiant, jei ne – užšaldomi. Pramoninėje vaistų gamyboje naudojami augalai
dažniausiai būna užauginti Alpėse įsteigtose augimvietėse;
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Tikrovė: Nėštumo ir žindymo metu homeopatiniai vaistai nėra kontraindikuotini, išskyrus retus atvejus. Prieš vartojant vaistus pasitarti su gydytoju.
10. Mitas: Jei pradėjus gydytis homeopatiniais vaistais liga paūmėjo, tai nenormalu.
Tikrovė: Neretai gydant lėtines ligas ligoniui, pradėjus vartoti homeopatinį
vaistą, gali atsirasti ligos paūmėjimo simptomų. Tai rodo, kad vaistas parinktas
teisingai. Jei paūmėjimas yra stiprus, tada reikia trumpam nutraukti vaisto vartojimą, o simptomams susilpnėjus, vartoti pusę dozės.
11. Mitas: Vartojant homeopatinius vaistus galima valgyti ir gerti viską.
Tikrovė: Patartina nevartoti mėtų, alkoholio. Kavą gerti praėjus bent 2 val. po
vaistų pavartojimo.
12. Mitas: Lietuvoje homeopatija nėra įteisinta, tai šarlatanizmas, o ne mokslinis gydymas.
Tikrovė: Homeopatija nuo pat savo atsiradimo daugiau nei prieš 200 m. buvo
moksliška. Jos pradininkas vokiečių gydytojas Samuelis Hanemanas savo hipotezes dėl homeopatinių vaistų veikimo pirmiausia išbandė su savimi, vėliau – su
sveikais savanoriais. Homeopatija – tai gydymas panašiu, t.y. pacientui skiriamas toks vaistas, kuris panašius kaip jo ligos simptomus sukėlė sveikiems savanoriams vaisto bandymo metu. Visi esame ragavę kavos, kuri žvalina, padeda
neužmigti. Homeopatiškai paruošta kava gydys nemigą. Tai ir būtų vienas panašumo principo pavyzdžių.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

2) gyvūninė žaliava, pvz., bitė;
3) neorganinės medžiagos – auksas, sidabras, fosforas, smėlis. Vaistiniai preparatai iš mineralų sudaro iki 30 proc. vaistų;
Yra 3 gamybos etapai. I etapas – ruošinių gamyba. Šiame etape iš surinktos augalinės žaliavos daromos ištraukos – urtinktūros. Jų gamyba priklauso nuo žaliavoje esančios drėgmės kiekio, eterinių ir kitų lakiųjų medžiagų. II etapas – skiedinių
gamyba. Dažniausiai naudojami dešimtkartiniai ir šimtakartiniai praskiedimai,
kurie žymimi romėniškais skaitmenimis: D – dešimtkartinis praskiedimas, t.y. 1
dalis vaistinės medžiagos ir 9 dalys skiediklio; C – šimtakartinis praskiedimas,
t.y. 1 dalis vaistinės medžiagos ir 99 dalys skiediklio. Homeopatiniai skiediniai
gaminami potencijuojant. Yra du vienas po kito einantys etapai: praskiedimas ir
dinamizacija (sumaišymas arba sukratymas). Ir III etapas – vaistų formų gamyba.
9. Mitas: Homeopatiniai vaistai nesaugūs nėštumo metu.
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Nuo 1999 m. Lietuvoje homeopatija priskirta siauroms medicinos praktikos
specializacijoms. Eidami pas gydytoją homeopatą Lietuvoje, jūs visada pakliūsite pas gydytoją, kuris turi ne tik reikiamų universitetinės medicinos žinių, bet ir
homeopatijos žinių, kurios leis negalavimus šalinti dažniausiai šalutinio poveikio neturinčiais vaistais.

Homeopatija šeimai. 2 knyga

13. Mitas: Homeopatija gynybines organizmo funkcijas ne aktyvina, o slopina.
Tikrovė: Homeopatija stiprina apsaugines organizmo jėgas, padėdama šalinti
iš organizmo toksinus. Homeopatiniai vaistai gali suaktyvinti tuos organizmo
organus, kurie dirba vangiai, ir apraminti tuos, kurie dirba pernelyg aktyviai.
Kai organai dirba darniai, kaip vieninga komanda, jie puikiai pašalina tai, kas
į organizmą pakliuvo ar jame susidarė netinkamo. Todėl homeopatai nerekomenduoja smarkiai mažinti temperatūros, stabdančios virusų ir bakterijų dauginimąsi (tai net ir pavojinga, nes meningokoko sukėlėjas geriausiai veisiasi, kai
temperatūra yra 37 °C), neslopina kūno išskyrų, su kuriomis šalinami toksinai.
Stiprias organizmo reakcijas homeopatiniai vaistai gali kiek sušvelninti, bet pagrindinį sveikatinamąjį poveikį gauname būtent dėl organizmo funkcinių sistemų veiklos suderinimo.
14. Mitas: Homeopatiniai vaistiniai preparatai gali sukelti šalutinių poveikių?
Tikrovė: Pagrindinis homeopatinių vaistų poveikis yra ne cheminis, nors kai
kurias pradines medžiagos savybes mažai skiesti tirpalai gali išsaugoti. Tačiau
jei vaisto žaliava turi stiprų poveikį, homeopatinė farmakopėja draudžia ją vartoti per mažai atskiestą. Taip užbėgama už akių vaistų šalutiniam poveikiui. O
vartojant vaistą atsiradusios toksinų šalinimo reakcijos (pvz., nosies išskyros,
laisvesni viduriai, pabėrimas, temperatūra) ir yra organizmo būdas atsikratyti
toksinų. Su šiais trumpalaikiais negalavimais kovoti nereikėtų. Jei kartais organizmas sureaguoja labai audringai, vaistų vartojimas trumpam sustabdomas ir
tęsiamas pradinei reakcijai aprimus.
15. Mitas: Daugumai pacientų homeopatinis gydymas netinka
Tikrovė: Nėra būklių, kai negalima vartoti homeopatinių vaistų. Tik kartais homeopatinis gydymas bus pagrindinis, o kartais jis bus vartojamas greta kito
gydymo, pvz., operacijos, chemoterapijos, kt. Nėra gydymo apribojimų ir dėl
amžiaus. Daugumą vaistų gali vartoti nėščios ir žindančios moterys.
16. Mitas: Homeopatiniai vaistai neturi privalumų.
Tikrovė: Homeopatinių vaistų privalumai yra šie:
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Tikrovė: Šiandien medicinos mokslinių duomenų bazėje PubMed įvedus raktažodį „homeopathic“, randami 4854 moksliniai šaltiniai, o raktažodį „homeopathy“ – 4478. Maždaug 2/3 šių šaltinių publikuoja tyrimų rezultatus, kuriuose eksperimentais įrodomas homeopatinių vaistų farmakologinis aktyvumas.
Šiuo atveju būtų teisinga paklausti: ar visada veiksmingas gydymas tradiciniais
medikamentais? ar visada veiksmingas gydymas fitopreparatais? PSO Europos
sveikatos politikos dokumente „Sveikata visiems XXI amžiuje“ skelbiama, kad
visų Europos šalių vyriausybių tikslas – sveikata visiems. Šiam tikslui pasiekti
gydytojai ir kitų medicinos specialybių atstovai turėtų suderinti fitoterapijos,
homeopatijos, įprastinės medicinos žinias ir padėti pagrindus kompleksinei
medicinai. Taigi homeopatiniai preparatai yra įtraukti į Europos farmakopėją ir
yra visateisiai vaistai.
Dėl individualaus vaistų parinkimo kreipkitės į gydytoją homeopatą. Gydytojų
homeopatų sąrašą rasite www.siuolaikinehomeopatija.lt

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

1) patogu vartoti: yra žirnelių, tablečių, tirpalų ir kt. formos. Turi saldoką skonį
arba beskoniai, todėl lengvai vartoja vaikai;
2) veikimas gydant ūmines ligas pasireiškia labai greitai;
3) gaminami daugkartinio praskiedimo būdu, todėl perdozuoti praktiškai neįmanoma.
17. Mitas: Homeopatinių vaistų poveikis prilygsta placebui.
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Homeopatiniai vaistiniai preparatai
Biologische Heilmittel Heel GmbH

Angin-Heel® S

tabletės

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Hydrargyrum bicyanatum D8 30 mg, Phytolacca americana D4 30 mg, Apis mellifica D4 30 mg, Arnica montana D4 30 mg, Hepar sulfuris
D6 60 mg, Solanum dulcamara D4 60 mg, Atropa bella-donna D4 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.
Terapinės indikacijos
Dėl ryklės ir tonzilių uždegimo atsiradusio pasunkėjusio rijimo, skausmo ir ryklės
paraudimo mažinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną
(laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atveju – pradžioje (pirmas dvi valandas) po
1 tabletę kas 15 min.
2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atveju– pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atveju –
pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., arnikai, ar kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei Angin-Heel S
tablečių medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas –
Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Dėl homeopatinės veikliosios medžiagos
Hydrargyrum bicyanatum (gyvsidabrio) gali prasidėti alerginės reakcijos ar padidėti seilėtekis. Tokiu atveju vaisto vartojimą reikia
nutraukti ir pasitarti su gydytoju. Pavieniais atvejais gali atsirasti
padidėjusio jautrumo reakcijų žmonėms, kuriems yra nustatytas
padidėjęs jautrumas astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams,
pvz., arnikai.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
Terapinės indikacijos
Šlapimo takų uždegimo gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus
per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).
Berberis-Homaccord geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems
nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama.
Pastaba. Ilgalaikį (kelių mėnesių arba ilgesnį) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Berberis-Homaccord medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų
ligomis ar epilepsija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis vulgaris D200 0,4 g, Citrullus
colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g,
Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g,
Veratrum album D30 0,3 g, Veratrum album D200 0,3 g.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Echinacea compositum Cosmoplex® tabletės
Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Echinacea D2 0,9 mg, Lachesis mutus D10
0,3 mg, Hepar sulfuris D8 0,3 mg, Phytolacca americana D4 0,3 mg, Thuja occidentalis D4
0,3 mg, Bryonia D4 0,3 mg, Matricaria recutita D6 0,3 mg, Rhus toxicodendron D4 0,3 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Terapinės indikacijos
Nosiaryklės gleivinės uždegimo (pvz., rinito, sinusito, tonzilito, faringito arba laringito) pagalbinis gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: ūminiais atvejais vartoti po 1 tabletę
kas 0,5–1 val. (neviršyti 12 tablečių per dieną), lėtiniais atvejais – po 1 tabletę 1–3 kartus per dieną.
Echinacea compositum Cosmoplex tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, neištirti, todėl vaisto tokio amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama.
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas vaistinei ramunei (Matricaria recutita) ir kitiems
astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams, nuodingajam žagreniui, bet kuriai kitai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės
malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000), kelių parų laikotarpiu nuo vaistinio
preparato vartojimo pradžios ir (arba) po vartojimo nutraukimo,
gali atsirasti virškinimo trakto sutrikimų ar odos reakcijų.
Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti alerginių odos reakcijų.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Engystol® tabletės

Terapinės indikacijos
Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas
0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).
6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, ūminiais
atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną).
1–5 metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).
Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Engystol tablečių medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius
arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.
Nežinoma.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4
37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Šalutinis poveikis. Vartojant Engystol tablečių, pavieniais atvejais gali išberti odą. Tokiu atveju vaisto vartojimą reikia nutraukti
ir kreiptis į gydytoją.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Euphorbium compositum S nosies purškalas (tirpalas)

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Sudėtis. 100 g (99,4 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Euphorbium D4 1 g, Pulsatilla
pratensis D2 1 g, Luffa operculata D2 1 g, Hydrargyrum biiodatum D8 1 g, Mucosa nasalis suis D8 1 g, Hepar sulfuris D10 1 g, Argentum nitricum D10 1 g, Sinusitis-Nosode
D13 1 g.
Pagalbinės medžiagos: išgrynintas vanduo, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas,
natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, benzalkonio chloridas.
Terapinės indikacijos
Slogos simptomų lengvinimas ir papildomas sinusito gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 6 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia purkšti į kiekvieną šnervę 3–5 kartus per dieną – po 1–2 įpurškimus.
2–5 metų vaikams: 3–4 kartus per dieną – po 1 įpurškimą.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams nosies purškalo (tirpalo) vartoti nerekomenduojama.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
Euphorbium compositum S nosies purškalo (tirpalo) medžiagai, ypač benzalkonio chloridui.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Konservantas – 0,01 % benzalkonio
chloridas. Labai retai (mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų) jis gali sukelti nosies gleivinės
dirginimą.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (< 1/10 000) gali atsirasti
padidėjusio jautrumo reakcijų.
Labai retais atvejais (< 1/10 000) į astmą linkusiems pacientams dėl
benzalkonio chlorido gali atsirasti bronchų spazmas. Tokiu atveju
pacientams patariama preparato vartojimą nutraukti ir konsultuotis su gydytoju.
Labai retais atvejais (< 1/10 000) Euphorbium compositum S nosies
purškalas (tirpalas) gali sukelti nosies gleivinės dirginimą, susijusį su
deginimu ir nosies sekrecijos padidėjimu.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 20 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Gastricumeel® tabletės

Terapinės indikacijos
Skrandžio uždegimo gydymas, rėmens, pilvo pūtimo mažinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.
Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. iki 12 kartų per dieną, lėtai
ištirpinant burnoje.
Dozavimas vaikams
Amžiaus grupė
Įprastinė dozė
0–12 mėnesių
kūdikiai

1–5 metų
vaikai
6–11 metų
vaikai
12 metų ir vyresni
vaikai

Pasikonsultavus su gydytoju, vartoti po 0,5
tabletės 2 kartus per
dieną.
Vartoti po 0,5 tabletės
3 kartus per dieną, lėtai
ištirpinant burnoje.
Vartoti po 1 tabletę 2
kartus per dieną, lėtai
ištirpinant burnoje.
Dozuoti taip, kaip suaugusiems žmonėms.

Dozavimas ūminiais atvejais
Pasikonsultavus su gydytoju, vartoti po
0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 8 kartų per
dieną. Pusę tabletės sutrinti, ištirpinti
vandenyje ir sugirdyti.
Vartoti po 0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 12
kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.
Vartoti po 1 tabletę kas 1–2 val. iki 8
kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.
Dozuoti taip, kaip suaugusiems
žmonėms.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Gastricumeel tablečių medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Preparate yra
laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams,
kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės
stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Argentum nitricum D6 30 mg, Acidum arsenicosum D6 30 mg, Pulsatilla pratensis D4 60 mg, Strychnos nux-vomica D4 60 mg,
Carbo vegetabilis D6 60 mg, Stibium sulfuratum nigrum D6 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: magnio stearatas, laktozė monohidratas.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Gripp-Heel® tabletės
Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Aconitum napellus D4 120 mg, Bryonia
D4 60 mg, Lachesis mutus D12 60 mg, Eupatorium perfoliatum D3 30 mg, Phosphorus D5 30 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Terapinės indikacijos
Virusinės peršalimo ligos gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3–5 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.
2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų
atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais –
pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
Gripp-Heel tablečių medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas –
Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Jei simptomai nepraeina, atsiranda dusulys, pūlingų skreplių, karščiavimas ar skausmas
kvėpavimo metu, turi konsultuoti gydytojas.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Hepeel® tabletės

Terapinės indikacijos
Papildomas kepenų funkcijos sutrikimų gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia vartoti po 1 tabletę
3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).
Jaunesniems nei 12 metų vaikams be gydytojo patarimo šio vaistinio preparato vartoti
negalima.
Gydymo trukmė priklauso nuo pirminės ligos ir paciento ligos istorijos. Trukmę turi nustatyti gydantis gydytojas. Paprastai gydymas trunka 1–2 mėnesius.
Pastaba. Vaisto vartojant ilgiau nei 4 savaites, reikia sekti kepenų funkcijos rodmenis.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas arba tikrajam margainiui (Silybum marianum),
arba kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams, arba chininui.
Sergant arba sirgus kepenų liga arba vartojant hepatotoksinių medžiagų, prieš Hepeel
tablečių vartojimą būtina pasitarti su gydytoju.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius
arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Pavartojus vaistų, kuriuose yra chinino, retais atvejais gali kilti padidėjusio jautrumo reakcijų, tokių kaip odos alergija ar karščiavimas. Tokiu atveju reikia kreiptis į gydytoją.
Pastaba. Gali pasireikšti sensibilizacija (įjautrinimas) chininui ar
chinidinui.
Gydant vaistais, kuriuose yra ugniažolės alkaloidų, pavieniais
atvejais padidėjo kepenų fermentų (transaminazių) kiekis kraujyje ir bilirubino kiekis kraujo serume, pasireiškė net vaistų sukeliama gelta (nuo vaistų poveikio priklausomas toksinis hepatitas).
Šie pokyčiai susilpnėjo ar išnyko nutraukus preparato vartojimą.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Lycopodium clavatum D3 30 mg, Chelidonium majus D4 30 mg, Cinchona pubescens D3 30 mg, Myristica fragrans D4 30 mg, Silybum marianum D2 15 mg, Phosphorus D6 15 mg, Veratrum album D6 60 mg, Citrullus
colocynthis D6 90 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Ignatia-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos ignatii D4 0,5 g, Strychnos ignatii D10 0,5 g, Strychnos ignatii D30 0,5 g, Strychnos ignatii D200 0,5 g, Moschus
moschiferus D6 0,5 g, Moschus moschiferus D30 0,5 g, Moschus moschiferus D200 0,5 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Terapinės indikacijos
Nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais –
pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.
Ignatia-Homaccord saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.
Ilgesnį laiką (daugiau kaip keletą mėnesių) preparato be gydytojo nurodymo vartoti
negalima.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
Ignatia-Homaccord medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Kadangi Ignatia-Homaccord vartojimas
pateiktų indikacijų atveju yra paremtas tik homeopatine patirtimi, sunkias būklės formas rekomenduojama gydyti kliniškai patvirtintais gydymo metodais.
Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje
(atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Ypsiloheel®N tabletės

Terapinės indikacijos
Nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutrikimo, skrandžio ir žarnyno negalavimų, lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per
dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Ypsiloheel N tablečių medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas Lapp laktazės stygius
arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Asa foetida D4 30 mg, Strychnos ignatii D4
30 mg, Paris quadrifolia D4 30 mg, Thuja occidentalis D6 30 mg, Pulsatilla pratensis D4
45 mg, Lachesis mutus D8 45 mg, Nitroglycerinum D6 45 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.
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Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea
D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans
regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
Terapinės indikacijos
Dėl lėtinio tonzilito pasireiškusios limfinės edemos ir limfmazgių padidėjimo
mažinimas, skatinant natūralų limfos nutekėjimą.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 15–20 lašų
3 kartus per dieną.
2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną.
Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Lymphomyosot geriamųjų lašų medžiagai.
Nepasitarus su gydytoju, nevartoti pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Mercurius-Heel® S tabletės

Terapinės indikacijos
Odos ligų, susijusių su uždegimu arba pūliavimu (pvz., šunvočių ar piktvočių), bei
tonzilių uždegimo ar supūliavimo papildomas gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną, ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei medžiagai,
arba astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams.
Apskritai ežiuolių (Echinacea) negalima vartoti žmonėms, sergantiems progresuojančiomis
sisteminėmis ligomis, pvz., tuberkulioze, leukemija ar į ją panašiomis ligomis, su uždegimu
susijusia jungiamojo audinio liga (kolagenine liga), autoimuninėmis ligomis, išsėtine skleroze, AIDS, ŽIV infekcijos sukelta liga arba kitokiomis lėtinėmis virusinėmis ligomis.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas –
Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti
padidėjusio jautrumo reakcijų.
Gydant kitokiais preparatais, kuriuose yra ežiuolių (Echinacea)
ekstrakto, buvo odos išbėrimo ir niežėjimo, retai – veido patinimo, kvėpavimo pasunkėjimo (dusulio), galvos svaigimo ir kraujospūdžio sumažėjimo atvejų.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Mercurius solubilis Hahnemanni D10 90 mg,
Hepar sulfuris D8 30 mg, Lachesis mutus D12 30 mg, Phytolacca americana D4 30 mg,
Ailanthus altissima D3 30 mg, Echinacea angustifolia D3 30 mg, Atropa bella-donna D4
60 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Naso-Heel® SN geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Arum maculatum D4 5 g, Melilotus officinalis D3 5 g, Vinca minor D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Ammonium
carbonicum D3 5 g, Lemna minor D3 5 g, Hydrargyrum sulfuratum rubrum D8 10 g,
Lobaria pulmonaria D4 10 g, Hydrastis canadensis D4 10 g, Phosphorus D6 10 g, Kalium
bichromicum D5 10 g, Hydrargyrum biiodatum D8 5 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
Terapinės indikacijos
Ūminės ar lėtinės slogos bei ūminio ar lėtinio sinusito gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams paprastai reikia gerti po 10
lašų 3 kartus per dieną, ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po
10 lašų kas 15 min.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas chromui, bet kuriai veikliajai arba pagalbinei
Naso-Heel SN geriamųjų lašų medžiagai.
Vaistiniame preparate yra sudedamoji dalis, kurioje yra jodo. Pacientams, kurių skydliaukės veikla sutrikusi ir sumažėjęs jodo toleravimas, šio preparato galima vartoti tik
gydytojo patarimu.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų
ligomis ar epilepsija.
Naso-Heel SN geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams,
jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus
pacientams jų vartoti nerekomenduojama.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Pavartojus šio preparato, labai retais atvejais
(<1/10 000) gali atsirasti odos reakcijų arba padidėti seilėtekis. Tokiu
atveju reikia pasitarti su gydytoju.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Nervoheel® N tabletės

Terapinės indikacijos
Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną.
6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną.
2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną.
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei
medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Nervoheel N tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Nuo dviejų natūralių sudedamųjų dalių priklauso Nervoheel N
tablečių išvaizda ir kvapas. Tablečių spalva gali kisti dėl Sepia, kuri yra tamsios spalvos.
Būdingas kvapas, kurį galbūt pajutote, yra dėl valerijono, t. y. vaistažolės, kurios veiksmingumas yra gerai žinomas.
Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba
gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg, Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum
isovalerianicum D4 30 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Neurexan® tabletės
Sudėtis. Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Terapinės indikacijos
Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: po 1 tabletę 3 kartus per dieną.
Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti
įprastine doze.
Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki
valgio.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Neurexan sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams,
kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės
ir galaktozės malabsorbcija.
Vartojimas vaikams. Neurexan negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams,
nes duomenų nėra.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti alerginių reakcijų (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų).
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje
Pakuotėje yra 50 tablečių.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g,
Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 g,
Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g, Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30
0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum
D200 0,3 g, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus
colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
Terapinės indikacijos
Lengvų skrandžio, žarnų ar kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus
per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.
2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min.
Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.
Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Nux vomica-Homaccord geriamųjų lašų medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus,
1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Phosphor-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Phosphorus D10 0,4 g, Phosphorus D30 0,4 g, Phosphorus D200 0,4 g, Argentum nitricum D10 0,3 g, Argentum nitricum
D30 0,3 g, Argentum nitricum D200 0,3 g, Paris quadrifolia D6 0,3 g, Paris quadrifolia D10
0,3 g, Paris quadrifolia D30 0,3 g, Paris quadrifolia D200 0,3 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Terapinės indikacijos
Laringito ar faringito (gerklų ar ryklės uždegimo) sukelto užkimimo gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10
lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po
10 lašų kas 15 min.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: gerti po 3 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų
atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 3 lašus kas 15 min.
2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min.
Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.
Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Phosphor-Homaccord geriamųjų lašų medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio %
etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno,
laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba
49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Citrullus colocynthis D4 30 mg, Ammonium
bromatum D4 30 mg, Atropinum sulfuricum D6 30 mg, Veratrum album D6 30 mg, Magnesium phosphoricum D6 30 mg, Gelsemium sempervirens D6 30 mg, Passiflora incarnata D2 15 mg, Amanita muscaria D4 15 mg, Matricaria recutita D3 15 mg, Cuprum
sulfuricum D6 15 mg, Aconitum napellus D6 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.
Terapinės indikacijos
Virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės) spazmų sukeltų simptomų lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per
dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.
2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų
atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais –
pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., vaistinei ramunei (Matricaria recutita), ar kitiems graižažiedžių (astrinių) šeimos augalams arba bet
kuriai pagalbinei Spascupreel tablečių medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Preparate yra laktozės. Šio vaistinio
preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Specialių atsargumo priemonių reikia, jei yra tulžies akmenų, tulžies latakų užsikimšimas ar gelta.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.

Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Spascupreel® tabletės

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti
alerginių reakcijų.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Viburcol® žvakutės
Sudėtis. Vienoje žvakutėje yra veikliųjų medžiagų: Chamomilla recutita D1 1,1 mg, Atropa belladonna D2 1,1 mg, Solanum dulcamara D4 1,1 mg, Plantago major D3 1,1 mg,
Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg. Pagalbinė
medžiaga yra kietieji riebalai.

Homeopatija šeimai. 2 knyga

Terapinės indikacijos
Pagalbinis karščiavimo gydymas, neramumo gydymas, negalavimų kalantis dantims ir ausų skausmo lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Įprastinis dozavimas ir dozavimas ūminiais atvejais
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną.
6–11 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną.
2–5 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 3 kartus per dieną.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 2 kartus per dieną.
Jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams žvakutes rekomenduojama vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju.
Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Padidėjęs jautrumas ramunėlėms ar kitiems graižažiedžių (astrinių) šeimos augalams.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Jei kūno temperatūra didesnė kaip 39 0C arba simptomai pasunkėja ar per 4 dienas nepalengvėja, būtina gydytojo konsultacija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Retais atvejais gali atsirasti alerginių
odos reakcijų.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje
Pakuotėje yra 12 žvakučių.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
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Moderni
homeopatinė
alternatyva

Esant
karščiavimui,
neramumui,
kai sunkiai dygsta dantys,
ausų skausmui lengvinti
Tinkamas nuo pat kūdikystės

Viburcol® žvakutės • Homeopatinis vaistinis preparatas
Vienoje žvakutėje yra veikliųjų medžiagų: Chamomilla recutita D1 1,1 mg, Atropa belladonna D2 1,1 mg, Solanum dulcamara D4 1,1 mg, Plantago major D3 1,1 mg, Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg.
Terapinės indikacijos. Pagalbinis karščiavimo gydymas, neramumo gydymas, negalavimų kalantis dantims ir ausų skausmo
lengvinimas. Tai vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprastinis dozavimas ir dozavimas ūminiais atvejais. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir
vyresniems vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę
4 kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 3 kartus per dieną. Jaunesniems kaip 2 metų vaikams:
kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 2 kartus per dieną. Jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams žvakutes rekomenduojama vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
medžiagai. Padidėjęs jautrumas ramunėlėms ar kitiems graižažiedžių (astrinių) šeimos augalams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jei kūno temperatūra didesnė kaip 39 °C arba simptomai pasunkėja ar per
4 dienas nepalengvėja, būtina gydytojo konsultacija. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais
ir kitokia sąveika. Nežinoma. Nepageidaujamas poveikis. Retais atvejais gali atsirasti alerginių
odos reakcijų. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 12 žvakučių. Nereceptinis
vaistinis preparatas. Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija).
Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Teksto peržiūros data. 2011-06-15
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.
Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Žiedadulkės
ir bičiųpoveikis
duonelėdarbuotojų
žmogaus sveikatai
Darbo vietos

Praktinė patirtis

Organizmą detoksikuojantis
homeopatinių preparatų rinkinys
Efektyvu
Toleruojama
Paprasta var toti
Lymphomyosot® geriamieji lašai

aktyvina limfinę sistemą, detoksikuoja jungiamąjį audinį ir mezenchimą.

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai

aktyvina skrandžio ir žarnyno sistemų ekskreciją, kepenų veiklą.

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai

aktyvina urogenitalinės bei tulžies sistemų veiklą.

Gydymo trukmė. Detox-Kit® sudėtyje esantys
visi 3 preparatai turi būti vartojami tokiu pačiu laiku maždaug 6 savaites.

Aktyvina žalingas medžiagas (toksinus) šalinančias organizmo sistemas – Dozavimas. Kiekvieno preparato vartoti po
10 lašų 3 kartus per dieną.
limﬁnę, virškinamojo trakto, kepenų, inkstų, tulžies.
Tinka vartoti sergant lėtinėmis ir alerginėmis ligomis, gyvenant
užterštoje aplinkoje, kai yra bloga bendra sveikatos būklė.
Sergant peršalimo ligomis ir gripu iš organizmo greičiau
šalinami virusai ir bakterijos.
Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)

100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g,
Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g,
Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12
5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g. 1 ml tirpalo yra 18 lašų.
Terapinės indikacijos. Dėl lėtinio tonzilito pasireiškusios limfinės edemos
ir limfmazgių padidėjimo mažinimas, skatinant natūralų limfos nutekėjimą.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo
metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia
gerti po 15–20 lašų 3 kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3
kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei
Lymphomyosot geriamųjų lašų medžiagai. Nepasitarus su gydytoju, nevartoti
pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t.
y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad
aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms,
žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 30 ml tirpalo.
Teksto peržiūros data. 2012-05-18

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g,
Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos
nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nuxvomica D1000 0,2 g, Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g,
Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30 0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000
0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum D200 0,3 g, Lycopodium
clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus colocynthis
D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g.
1 ml tirpalo yra 18 lašų. Terapinės indikacijos. Lengvų skrandžio, žarnų ar
kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas. Indikacijos pagrįstos tik
homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems
žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus
per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10
lašų kas 15 min. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų
atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio
preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas. Kontraindikacijos. Padidėjęs
jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Nux vomicaHomaccord geriamųjų lašų medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki
150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms,
žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.
Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. Teksto peržiūros data. 2012-10-12

Vartojimas. Įlašinti kiekvieno preparato po
30 lašų į 0,7–1,5 l vandens (geriau mineralinio, neprisotinto angliarūgštės) butelį, sumaišyti pavartant ir išgerti per dieną.
Vieno Detox-Kit® rinkinio užtenka 3 savaitėms.

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

100 g geriamųjų lašų (104 ml) yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris
D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis
vulgaris D200 0,4 g, Citrullus colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10
0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g, Veratrum album D30 0,3 g,
Veratrum album D200 0,3 g. 1 ml tirpalo yra 18 lašų. Terapinės indikacijos. Šlapimo takų uždegimo gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos
principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir
vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną.
Ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).
Berberis-Homaccord geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams,
jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams
jų vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet
kuriai veikliajai arba pagalbinei Berberis-Homaccord medžiagai. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio %
etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus,
1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio,
arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems
kepenų ligomis ar epilepsija. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir
kitokia sąveika. Nežinoma. Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali
atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. Teksto peržiūros data. 2012-07-25

Nereceptiniai vaistininiai preparatai.
Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina
ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

