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Apie virškinimo ir kraujotakos  
sutrikimus, galvos svaigimą 

Gydytojo homeopato požiūris

6 knyga

sveikos gyvensenos 
a k a d e m i j a
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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 – pavarto-
jame 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 – ko-
dėl prasidėjo liga? kokia yra atsiradusio simptomo priežastis?  – ir veikia būtent tą 
priežastį, t. y. gydo ligą iš esmės. Simptomas rodo, kad organizmas jau pradėjo gy-
dytis, 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 sergan-
čiųjų 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 prie-
žastį 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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Virškinimo ligos 
Sveikata prasideda nuo žarnyno. Iš tiesų, žarnyno būklė daro didžiulę įtaką 
mūsų sveikatai ir savijautai. Jeigu palaikysime žarnyną švarų ir sveiką, tikėtina, 
kad išvengsime daugelio ligų. Tačiau šiuolaikinis žmogus dažniausiai, kol yra 
sveikas, apie tai nesusimąsto ir kenkia virškinimo sistemai. 

Kaltas ne tik maistas?
Pastaruoju metu besiskundžiančiųjų virškinimo sutrikimais daugėja. Visų pirma, dėl 
netinkamos mitybos. Netaisyklinga mityba, nepakankamas skysčių kiekis neigia-
mai atsiliepia žarnynui. Tačiau ne vien maistas ir mitybos įpročiai lemia virškinimo 
sutrikimus. Didelę įtaką sveikatos sutrikimų atsiradimui turi ir daugelis kitų civilizaci-
jos nulemtų veiksnių, pvz., mažas fizinis aktyvumas. Šiuolaikinis žmogus dienų die-
nas sėdi darbe, prie kompiuterio, televizoriaus ir pan. Stresas, įtampa – neatsiejami 
šių dienų palydovai. Streso metu rūgštingumas virškinimo trakte gali padidėti net 
dešimtį kartų ir paskatinti skrandžio ligų arba nemalonių pojūčių, rėmens graužimo 
atsiradimą. Kitas svarbus virškinimo sistemos ligų rizikos veiksnys – poilsio stoka. 
Medikai teigia, kad keletą metų be atostogų dirbančiam žmogui neišvengiamai pa-
sireikš virškinimo sutrikimų. Taip pat virškinimo sistemos ligų išsivystymą gali pa-
skatinti rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu, kt.

Dažniausi negalavimai – skrandžio uždegimas, 
rėmuo, nevirškinimo jausmas, pilvo pūtimas

Rėmuo, statistikos duomenimis, kasdien vargina kas dešimtą žmogų. Nerimą kelia ne 
tik tai, kad per pastaruosius metus žmonių, kuriuos kamuoja rėmuo, skaičius smarkiai 
padidėjo, bet ir tai, kad vis dažniau diagnozuojamos sunkesnės ligos formos ir kad 
daugėja sergančių vaikų ir paauglių. Rėmuo ima varginti, kai skrandžio rūgštis paten-
ka į stemplę, tada žmogus skundžiasi deginimo, sunkumo pojūčiu skrandyje. 

Itin nemalonus, keliantis diskomfortą yra pilvo pūtimas. Šis negalavimas gali atsi-
rasti dėl to, kad valgant priryjama oro, o taip gali nutikti, jei valgio metu kalbama, 
geriama, taip pat daug suvalgius angliavandenių ar skaidulų turinčio maisto. Tačiau 
ne vien maistas sukelia pilvo pūtimą, didelę reikšmę turi ilgalaikis sėdimas darbas, 
per mažas aktyvumas, stresinės situacijos, dėl ko sutrinka žarnyno motorika. Pilvo 
pūtimu gali pasireikšti dirgliosios žarnos sindromas arba funkcinė dispepsija, kai or-
ganinių pakitimų nerandama.
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Gastritas – tai skrandžio gleivinės uždegimas, dėl kurio ji paburksta, parausta, sun-
kesniais atvejais gali atsirasti žaizdų. Sergantis gastritu žmogus gali skųstis pilnumo 
jausmu skrandyje, pilvo skausmais, pykinimu, vėmimu. 

Kada kreiptis į medikus?
Rėmuo, pilvo skausmas, pūtimas ar kiti virškinimo negalavimai žinomi kiekvienam. 
Kada reikėtų susirūpinti ir kreiptis į medikus? Medikų teigimu, jeigu negalavimas 
pasireiškia trumpą laiką ir nesutrikdo gyvenimo kokybės, į gydytoją galima ir ne-
sikreipti. Tačiau jeigu simptomai vargina kasdien, trunka po kelias valandas, jeigu 
žmogus ima galvoti apie ligą, rinktis maistą ar išvis nustoja valgyti kai kuriuos pro-
duktus, būtina pasitarti su specialistu.
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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.

Dažniausiai užduodami klausimai  
apie virškinimo ligas, kraujotakos sutrikimus, 

galvos svaigimą ir homeopatiją
Kalbamės su gydytoja homeopate Edita JaskElEvičiEnE.

Ką galite patarti, kai dažnai po valgio graužia rėmuo?
Efektyvus preparatas nuo rėmens graužimo jausmo yra Gastricumeel tabletės. Re-
komenduojama papildomai vartoti detoksikuojančių vaistų rinkinį (Nux vomica-Ho-
maccord geriamieji lašai, Berberis-Homaccord geriamieji lašai, Lymphomyosot geria-
mieji lašai).

Svarbu valgomo maisto suderinamumas ir emocinė būklė. 

Ką galėtumėte rekomenduoti mano vaikui? Jis yra nevalgus, dažnai serga per-
šalimo ligomis?
Jūsų vaikui reikia padėti suaktyvinti organizmo išsivalymo procesus ir pagerinti 
virškinimą. Tai padės detoksikuojančių vaistų rinkinys. Į šį rinkinį įeinantys vaistiniai 
preparatai suaktyvina  pagrindinių organizmo detoksikacinių sistemų darbą: Nux 
vomica-Homaccord geriamieji lašai suaktyvina virškinimo trakto veiklą ir kepenų 
detoksikaciją, Lymphomyosot geriamieji lašai veikia limfinę sistemą, o Berberis-Ho-
maccord geriamieji lašai padeda efektyviai dirbti inkstų ir šlapimo sistemai, suakty-
vina tulžies pūslės veiklą, kepenų išsivalymą. Tai jau ir imuniteto stiprinimo pradžia, 
nes 80 proc. vietinio imuniteto nulemia žarnynas. Sergant peršalimo ligomis reikia 
vartoti Engystol tabletes ar Echinacea compositum Cosmoplex tabletes.

Ką galite patarti pavartoti iš homeopatinių vaistų po persirgto hepatito?
Persirgus hepatitu svarbu organizmą detoksikuoti homeopatinių vaistų rinkiniu 
(kurį sudaro minėtieji geriamieji lašai: Nux vomica-Homaccord, Berberis-Homaccord, 
Lymphomyosot) ir kuo mažiau apkrauti vaistais, nes kepenys – pagrindinis organiz-
mo valymo organas. Todėl šiuo atveju tinka homeopatija. Efektyvi pagalba kepe-
nims yra Hepeel tabletės. Efektyvu Hepeel tabletes vartoti su minėtu detoksikuojan-
čių homeopatinių vaistų rinkiniu.

Ką galima vartoti nėštumo metu nuo pykinimo?
Nėštumo metu padeda Nux vomica-Homaccord geriamieji lašai, kurie suaktyvina 
virškinimo trakto veiklą, padeda, kai pykina, yra nevirškinimo jausmas, šleikštulys. 
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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.

Todėl nėščioji drąsiai gali vartoti šį preparatą. Galima vartoti nėštumo metu ir visą 
detoksikuojančių vaistų rinkinį (geriamuosius lašus: Nux vomica-Homaccord, Berbe-
ris-Homaccord, Lymphomyosot). 

Kokios homeopatijos galimybės esant virškinimo sistemos sutrikimams?
Esant virškinimo sistemos sutrikimams efektyviai ir saugiai padeda homeopatija. 
Skiriama tokia gydymo schema: detoksikuojantis vaistų rinkinys (geriamieji lašai: 
Nux vomica-Homaccord, Berberis-Homaccord, Lymphomyosot); Gastricumeel table-
tės  – esant skrandžio sutrikimams ir rėmens graužimui; Spascupreel tabletės – kai 
vargina spazminiai skausmai. Esant dažniems virškinimo sutrikimams, būtina su-
prasti, ko žmogus „negali suvirškinti“ savo gyvenime. Gal tai įtempti santykiai šei-
moje, darbovietėje ar vaikui sunku prisitaikyti darželyje arba mokykloje? Todėl, 
daugeliu atvejų, esant virškinimo sistemos sutrikimams rekomenduojama kartu pa-
vartoti ir nervų sistemą stiprinančių homeopatinių vaistų: Neurexan tablečių, Nervo-
heel N tablečių ar Ypsiloheel N tablečių, taip pat Ignatia-Homaccord geriamųjų lašų. 

Esu studentė, dideli mokslo krūviai, todėl dažnai pykina. Ypač pykinimas ir pilvo 
spazmai pasireiškia prieš egzaminus. Kokie homeopatiniai vaistai galėtų padėti? 
Jūsų atveju efektyvi pagalba  – Nux vomica-Homaccord geriamieji lašai, kurie 
suaktyvina virškinimo trakto veiklą, padeda esant tokiems simptomams, kaip 
pykinimas, nevirškinimo jausmas, šleikštulys. Jei vargina pilvo spazmai, derinki-
te su Spascupreel tabletėmis, tai vaistas virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, 
tulžies pūslės) spazmams lengvinti. Prieš egzaminą rekomenduojama pavartoti 
Neurexan tabletes, jos pagerins koncentraciją ir įsiminimo procesus, nes pašalins 
nerimą. Būtinos ir atsipalaidavimo ar grūdinimosi priemonės, tokios kaip pirtis, 
baseinas, kvėpavimo praktikos. 

Ką patartumėt 4-erių metų vaikeliui, kuris dažnai skundžiasi pilvuko skausmais?
Efektyvi ir saugi priemonė bet kokio amžiaus vaikams nuo pilvo spazmų yra Spas-
cupreel tabletės. Tai preparatas virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūs-
lės) spazmams lengvinti. Efektyvu derinti su Viburcol žvakutėmis, kai vargina nera-
mumas.

Ką patartumėte, kai vargina raugėjimas ir pilnumo pojūtis viršutinėje pilvo dalyje?
Varginant tokiems simptomams, reikia vartoti Chelidonium-Homaccord N geriamuo-
sius lašus.
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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.

Jau daug metų kamuoja rėmens graužimas, ką patartumėte vartoti jam sumažinti?
Šiais laikais rėmens graužimas vargina daugelį žmonių. Esant tokiems simptomams 
reikia vartoti Gastricumeel tabletes. Šis vaistas puikiai padeda gydant gastritą. Žmo-
nėms, kuriuos vargina meteorizmas, šis vaistas taip pat puikiai tinka.

Ką patartumėt iš natūralių priemonių, kai vargina skausmai po dešiniuoju šon-
kaulių lanku, kartumo jausmas burnoje?
Skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku, kartumo jausmas burnoje dažniausia yra 
susiję su kepenų funkcijos sutrikimais. Tokiu atveju tikslinga vartoti Hepeel table-
tes – tai vaistas, kuris gerina kepenų veiklą.

Mane vargina pilvo pūtimas, maudimas po kairiuoju šonkaulių lanku ir dažnas 
tuštinimasis. Kas galėtų pagelbėti?
Dažnas pilvo pūtimas, maudimas po kairiuoju šonkaulių lanku gali būti susijęs su 
kasos disfunkcija. Jei pacientai dar jaučia juosiantį skausmą, tai yra didelė tikimybė, 
kad tai kasos funkcijos sutrikimai. Reiktų atlikti echoskopiją ir kitus tyrimus. Šiuo 
atveju tikslinga vartoti Leptandra compositum geriamuosius lašus, kurie pagerintų 
kasos veiklą ir pašalintų šiuos sutrikimus.

Ką galite rekomenduoti pavartoti esant nervinės kilmės maudimui širdies plote?
Esant širdies negalavimams, tikslinga kreiptis į gydytoją ir atlikti elektrokardiogra-
mą. Cralonin geriamieji lašai – puikus vaistas esant juntamiems širdies plakimams ir 
neurogeniniams širdies veiklos sutrikimams. Šis preparatas rekomenduojamas ir vy-
resnio amžiaus žmonėms, kai atsiranda senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens 
pažeidimo padarinių sukeltiems simptomams lengvinti. 

Mano sūnui 27 metai. Jam po įtemptų situacijų ar po streso pasireiškia dažnesnis 
širdies plakimas. Ką galėtumėt patarti iš homeopatinių vaistų?
Cralonin geriamieji lašai efektyvūs, esant simptomams širdies plote ir padažnėju-
siam širdies plakimui, pasireiškusiems po streso ar nervinės įtampos. Todėl ir jauno 
amžiaus pacientams, pasireiškus širdies plakimui, efektyvu pavartoti Cralonin. Esant 
stresui, Cralonin geriamuosius lašus reiktų derinti kartu ir nervų sistemą stiprinančiu 
vaistu – Neurexan tabletėmis.

Mano mamą vargina širdies nepakankamumo simptomai, ji vartoja cheminius 
vaistus. Ar gali kartu vartoti homeopatinių širdies preparatų?
Taip, homeopatiją su paskirtais cheminiais širdies vaistais derinti galima. Vaistą  
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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.

Cralonin tikslinga vartoti, kai pasireiškia senatviniai širdies pakitimai, taip pat širdies 
raumens pažeidimo padarinių sukeltiems simptomams lengvinti. 

Ką patartumėte pavartoti esant galvos svaigimui?
Esant svaigimo simptomui, efektyvus vaistas  – Vertigoheel tabletės. Jis rekomen-
duojamas esant įvairių priežasčių sukeltam svaigimui. 

Patyriau galvos traumą ir yra liekamųjų galvos svaigimo reiškinių. Ar yra homeo-
patinis vaistas, galintis padėti?
Esant galvos svaigimui po traumos tikslinga vartoti Vertigoheel tabletes. Vartojimo 
kursas – 3–6 mėnesiai. Kartu galima derinti su Traumeel S tabletėmis.

Ką patartumėte vartoti po insulto, likus koordinacijos sutrikimams ir galvos svai-
gimui?
Šiuo atveju galvos kraujotakai gerinti tinka Vertigoheel tabletės. Vertigoheel – efek-
tyvi prevencinė priemonė žmonėms vyresniame amžiuje smegenų kraujotakai ge-
rinti esant (arba ne) svaigimui. 

Dėl individualaus vaistų parinkimo kreipkitės į gydytoją homeopatą. Gydytojų 
homeopatų sąrašą rasite www.siuolaikinehomeopatija.lt



8

H
o

m
e

o
p

a
ti

ja
 š

e
im

a
i.

 6
 k

n
y

g
a

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.

Homeopatiniai vaistiniai preparatai 
Biologische Heilmittel Heel GmbH

Berberis-Homaccord®  geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berbe-
ris 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.
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 nerekomen-
duojama.
Pastaba. Ilgalaikį (kelių mėnesių arba ilgesnį) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gy-
dytojas.

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Berbe-
ris-Homaccord medžiagai.

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudė-
tyje 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. 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.

Chelidonium-Homaccord® n  geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Chelidonium majus D10 
0,6 g, Chelidonium majus D30 0,6 g, Chelidonium majus D200 0,6 g, Atropa bel-
ladonna D10 0,3 g, Atropa bella-donna D30 0,3 g, Atropa bella-donna D200 0,3 g, 
Atropa bella-donna D1000 0,3 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos
Dujų susikaupimo virškinimo trakte, raugėjimo, atpylimo ar pilnumo pojūčio 
viršutinėje pilvo dalyje 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.
Chelidonium-Homaccord N saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 
12 metų, neištirti. Duomenų nėra.
 Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

kontraindikacijos.  Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai 
pagalbinei 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 obuo-
lių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
 Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacien-
tams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.

nėštumo ir žindymo laikotarpis. Dėl sudedamosios dalies 
ugniažolės (Chelidonium) nėštumo ir žindymo laikotarpiu 
Chelidonium-Homaccord N vartoti negalima.

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.

Cralonin®  geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 ml tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 70 ml, Spigelia anthel-
mia D2 1 ml, Kalium carbonicum D3 1 ml.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos 
senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens pažeidimo padarinių, neurogeni-
nių širdies veiklos sutrikimų sukeltų simptomų lengvinimas.  
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Vaisto dozavimą gydytojas turi nustatyti atsižvelgdamas į paciento būklę. 
Suaugusiems žmonėms: gydant ilgai įprastinis dozavimas – po 10–20 lašų 3 kartus 
per parą, ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 15 min., bet ne daugiau kaip 
12 kartų per parą.
Perspėjimas. Tokių dozių ilgai be gydytojo nurodymo vartoti negalima.  
Cralonin geriamųjų lašų netinka vartoti vaikams. 

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai 
pagalbinei Cralonin medžiagai.

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 45 tūrio % 
etanolio (alkoholio), t. y. iki 178 mg 10 lašų dozėje (atitinka 4,5 ml alaus, 1,88  ml 
vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – tūrio 12 % etanolio, arba 59,84 ml obuo-
lių sulčių).  Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems ke-
penų ligomis ar epilepsija.

Nepasitarus su gydytoju, preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems šir-
dies veiklos nepakankamumu. Šio preparato negalima vartoti vietoj kitų gydytojo 
skirtų vaistų. 
Kritinės būklės atveju, jei pacientas ima dusti (trūksta oro) arba atsiranda krūtinės 
skausmas, kuris gali plisti į rankas, viršutinę pilvo dalį arba kaklą, arba jei simptomai 
yra susiję su nerimu, pykinimu, vėmimu, padidėjusiu prakaita-
vimu ir per pusvalandį nesumažėja, rekomenduojama kreiptis 
į gydytoją.

sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Pavieniais atvejais iš pradžių homeopa-
tinis preparatas gali sukelti laikiną būklės pablogėjimą, kuris 
pasireiškia trumpalaikiu veido odos paraudimu, tachikardija 
(pagreitėjusiu širdies plakimu) ir padažnėjusiu pulsu, edemų 
atsiradimu, galvos svaigimu, pykinimu ir nedideliais skrandžio 
funkcijos sutrikimais.  

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.

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.

Terapinės indikacijos
nosiaryklės gleivinės uždegimo (pvz.,  rinito, sinusito, tonzilito, faringito arba la-
ringito) 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 kar-
tus per dieną.
Echinacea compositum Cosmoplex tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jau-
nesniems nei 12 metų, neištirti, todėl vaisto tokio amžiaus vaikams vartoti nerekomen-
duojama.
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrau-
ką). 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 veiklia-
jai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nu-
statytas 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 reak-
cijų. 

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
sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vin-
cetoxicum 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.

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 table-
tę 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, ūmi-
niais 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 per-
trauką).
Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens. 

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pa-
galbinei Engystol tablečių medžiagai. 

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima varto-
ti 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. Vartojant Engystol tablečių, pavieniais atve-
jais gali išberti odą. Tokiu atveju vaisto vartojimą reikia nutraukti 
ir kreiptis į gydytoją.

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.

Gastricumeel®  tabletės
sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Argentum nitricum D6 30 mg, Acidum ar-
senicosum 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.

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 gydyto-
ją, 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 Dozavimas ūminiais atvejais
0–12 mėnesių 
kūdikiai

Pasikonsultavus su gy-
dytoju, vartoti po 0,5 
tabletės 2 kartus per 
dieną. 

Pasikonsultavus su gydytoju, vartoti po 
0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 8 kartų per 
dieną.  Pusę tabletės sutrinti, ištirpinti 
vandenyje ir sugirdyti.

1–5 metų 
vaikai

Vartoti po 0,5 tabletės 
3 kartus per dieną, lėtai 
ištirpinant burnoje. 

Vartoti po 0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 12 
kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.

6–11 metų 
vaikai

Vartoti po 1 tabletę 2 
kartus per dieną, lėtai 
ištirpinant burnoje. 

Vartoti po 1 tabletę kas 1–2 val. iki 8 
kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.

12 metų ir vyresni 
vaikai

Dozuoti taip, kaip suau-
gusiems žmonėms. 

Dozuoti taip, kaip suaugusiems 
žmonėms.

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagal-
binei 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.

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

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 nu-
statyti 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 var-
toti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius 
arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
nėštumo ir žindymo laikotarpis. Dėl sudedamųjų dalių ugniažolės (Chelidonium) ir če-
merio (Veratrum) negalima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

Šalutinis poveikis. Pavartojus vaistų, kuriuose yra chinino, retais atvejais gali kilti pa-
didėjusio jautrumo reakcijų, tokių kaip odos alergija ar karščiavi-
mas. 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 krau-
jyje ir bilirubino kiekis kraujo serume, pasireiškė net vaistų suke-
liama gelta (nuo vaistų poveikio priklausomas toksinis hepatitas). 
Šie pokyčiai susilpnėjo ar išnyko nutraukus preparato vartojimą.

vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



15

A
p

ie
 v

ir
šk

in
im

o
 i

r 
k

ra
u

jo
ta

k
o

s 
 s

u
tr

ik
im

u
s

, 
g

a
lv

o
s 

s
v

a
ig

im
ą

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.

ignatia-Homaccord®  geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos ignatii D4 0,5 g, Strych-
nos 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.

Terapinės indikacijos
nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinimas. 
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vai-
kams: 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, ne-
buvo 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 for-
mas 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 % eta-
nolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacien-
tams, 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
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.

Terapinės indikacijos
nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutri-
kimo, 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 per-
trauką).  

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pa-
galbinei Ypsiloheel N tablečių medžiagai.

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima var-
toti 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.
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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.

leptandra compositum  geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g geriamųjų lašų, tirpalo yra Leptandra D2 1 g, Quassia amara D3  1  g, 
Podophyllum peltatum D3 1 g, Arsenicum album D4 1 g, Carbo vegetabilis D10 1 g, 
Niccolum metallicum D10 1 g, Phosphorus D6 1 g. 
Pagalbinės medžiagos: etanolis, išgrynintas vanduo.

Preparato grupė
Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų.

nurodymai
Prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju homeopatu.
Jei simptomai nepraeina, kreipkitės į gydytoją. 

Dozavimas ir vartojimo būdas
Jei nepaskirta kitaip, gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Jei liga ūminė, pradžioje (pirmas 
2 valandas) gerti po 10 lašų kas 15 min. 

kontraindikacijos. Nėštumo ir žindymo laikotarpis. 

Ypatingi įspėjimai. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150 mg 
dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1 ml vyno). Kenksmingas sergantiems alkoholizmu. Būtina 
atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems 
kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.

sąveika su kitais preparatais. Nepastebėta.

Šalutinis poveikis. Nepastebėtas.

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.

lymphomyosot®  geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veroni-
ca 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 offici-
nalis D4 5 g, Levothyroxinum D12  5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertia-
num 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 pa-
galbinei Lymphomyosot geriamųjų lašų medžiagai.
Nepasitarus su gydytoju, nevartoti pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis. 

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % eta-
nolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje  (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, lai-
kant, 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 nerekomenduo-
jama.

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.

nervoheel® n  tabletės
sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strych-
nos 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.

Terapinės indikacijos
nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Pastaba.  Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydy-
toją, 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 per-
trauką).   

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei 
medžiagai.

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Nervoheel N tabletės yra homeopati-
nis 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 veiks-
mingumas yra gerai žinomas.
Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nu-
statytas 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.
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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.

neurexan® tabletės
sudėtis. Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea ara-
bica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg.  
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

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 pa-
galbinei 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 ma-
žiau 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.

nux vomica-Homaccord®  geriamieji lašai (tirpalas)
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-vo-
mica 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, Lyco-
podium 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 – pra-
džioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pra-
džioje (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 pa-
galbinei Nux vomica-Homaccord geriamųjų lašų medžiagai.

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % eta-
nolio (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 tū-
rio  % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacien-
tams, 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.

spascupreel®  tabletės
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, Ma-
gnesium phosphoricum D6 30 mg, Gelsemium sempervirens D6 30 mg, Passiflora in-
carnata 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 simpto-
mų 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 va-
landas) 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 per-
trauką).  Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens. 

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., vaistinei ra-
munei (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 sutriki-
mas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Specialių atsargumo priemonių reikia, jei yra tulžies akmenų, tul-
žies latakų užsikimšimas ar gelta.

sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 
Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti 
alerginių 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.

Traumeel® s  tabletės
sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D2 15 mg, Calendula offici-
nalis D2 15 mg, Hamamelis virginiana D2 15 mg, Achillea millefolium D3 15 mg, Atropa 
belladonna D4 75 mg, Aconitum napellus D3 30 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni 
D8 30 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Chamomilla recutita D3 24 mg, Symphytum offi-
cinale D8 24 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Echinacea  angustifolia D2 6 mg, Echinacea 
purpurea D2 6 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos
Bukų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynių), kaulų ir 
sąnarių degeneracijos simptomų gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams: paprastai reikia vartoti po 
1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).
Dėl nepakankamai dokumentuotos patirties jaunesniems nei 12 metų vaikams  
Traumeel S tablečių reikėtų vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju. 

kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai medžiagai, pvz., kalninei 
arnikai (Arnica montana), ramunėlei (Chamomilla), paprastajai kraujažolei (Achillea mille-
folium), kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei me-
džiagai. Ežiuolių (Echinacea) apskritai negalima vartoti žmonėms, sergantiems progre-
suojančiomis, sisteminėmis ligomis: tuberkulioze, leukemija ar į ją panašiomis ligomis, 
jungiamojo audinio uždegimu (kolageninėmis ligomis), autoimuninėmis ligomis, išsėti-
ne skleroze, AIDS, ŽIV infekcijos sukeltomis ir kitokiomis lėtinėmis virusinėmis ligomis.

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio pre-
parato 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. Traumeel S tabletės, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, 
nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo arba alerginių odos reakcijų (paraudi-
mas, patinimas ir niežėjimas) žmonėms, jautriems astrinių (grai-
žažiedžių) šeimos augalams (pvz., kalninei arnikai, medetkai, pa-
prastajai kraujažolei). Tokiais atvejais medikamento vartojimas 
turėtų būti nutrauktas. Odos išbėrimas ir niežėjimas, retais atve-
jais – veido tinimas, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), galvos 
svaigimas ir kraujospūdžio sumažėjimas pasireiškė po gydymo 
preparatais, kuriuose yra ežiuolių (Echinacea) ekstrakto. Pavarto-
jus šio vaisto, gali padidėti seilėtekis. Tokiu atveju medikamento 
vartojimą reikia nutraukti. 
Retkarčiais gali atsirasti alerginių reakcijų dėl homeopatinės vei-
kliosios medžiagos Mercurius solubilis.

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.

vertigoheel®  tabletės
sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium ma-
culatum D3 30 mg, Ambra grisea D6 30 mg, Petroleum rectificatum D8 30 mg. Pagalbi-
nės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos
Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Jei simptomai nepraeina arba pasunkėja, kreipkitės į gydytoją.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 
3 tab letes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigi-
mui ir pykinimui, pradžioje vartoti po 1 tabletę kas 15 min.                             
Vertigoheel tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, ne-
buvo nustatytas. Duomenų nėra.

kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Vertigoheel tablečių 
medžiagai.

specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nu-
statytas 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.
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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.

viburcol®  žvakutės
sudėtis. Vienoje žvakutėje yra veikliųjų medžiagų: Chamomilla recutita D1 1,1 mg, At-
ropa 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. 

Terapinės indikacijos
Pagalbinis karščiavimo gydymas, neramumo gydymas, negalavimų kalantis dan-
tims 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 žvaku-
tę 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 pasikonsul-
tavus 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 ne-
palengvėja, 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.



Moderni
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alternatyva

www.heel.lt

Vertigoheel®   tabletės  •  Homeopatinis vaistinis preparatas
Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium maculatum  D3 30 mg, 
Ambra grisea D6 30 mg, Petroleum recti� catum D8 30 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas. 

Terapinės indikacijos. Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. 
Tai vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. 

Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 
3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje vartoti 
po 1 tabletę kas 15 min. Vertigoheel tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo 
nustatytas. Duomenų nėra. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Vertigo-
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. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. 
Nežinoma. Šalutinis poveikis. Nežinomas. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. 
Pakuotėje yra 50 tablečių. Nereceptinis vaistinis preparatas. 
Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija)
Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www. heel.lt   Teksto peržiūros data. 2011-05-23
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų svei-
katai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Cralonin
M o d e r n i 

h o m e o p a t i n ė 
a l t e r n a t y v a

Cralonin® geriamieji lašai (tirpalas)
Homeopatinis vaistinis preparatas
100 ml tirpalo yra veikliųjų medžiagų:  Crataegus Ø 70 ml, 
Spigelia anthelmia D2 1 ml, Kalium carbonicum D3 1 ml.

Terapinės indikacijos 
Senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens pažeidimo padarinių, neurogeninių širdies veiklos sutrikimų 
sukeltų simptomų lengvinimas.  Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. 
Dozavimas ir vartojimo metodas. Vaisto dozavimą gydytojas turi nustatyti atsižvelgdamas į paciento būklę. Suaugusiems žmonėms: gy-
dant ilgai įprastinis dozavimas – po 10–20 lašų 3 kartus per parą, ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 15 min., bet ne daugiau kaip 
12 kartų per parą. Perspėjimas. Tokių dozių ilgai be gydytojo nurodymo vartoti negalima. Cralonin geriamųjų lašų netinka vartoti vaikams. 
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Cralonin medžiagai. Specialūs įspėjimai ir 
atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 45 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 178 mg 10 lašų dozėje (atitinka 4,5 ml alaus, 1,88 ml 
vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – tūrio 12 % etanolio, arba 59,84 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholiz-
mu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. Nepasitarus su gydytoju, 
preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems širdies veiklos nepakankamumu. Šio preparato negalima vartoti vietoj kitų gydytojo 
skirtų vaistų. Kritinės būklės atveju, jei pacientas ima dusti (trūksta oro) arba atsiranda krūtinės skausmas, kuris gali plisti į rankas, viršutinę 
pilvo dalį arba kaklą, arba jei simptomai yra susiję su nerimu, pykinimu, vėmimu, padidėjusiu prakaitavimu ir per pusvalandį nesumažėja, 
rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. 
Nežinoma. Šalutinis poveikis. Pavieniais atvejais iš pradžių homeopatinis preparatas gali sukelti laiki-
ną būklės pablogėjimą, kuris pasireiškia trumpalaikiu veido odos paraudimu, tachikardija (pagreitėjusiu 
širdies plakimu) ir padažnėjusiu pulsu, edemų atsiradimu, galvos svaigimu, pykinimu ir nedideliais skrandžio 
funkcijos sutrikimais. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo. Nerecepti-
nis vaistinis preparatas. Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). 
Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt    Teksto peržiūros data. 2012-01-19

Cralonin®

Esant senatviniams širdies negalavimams
Esant nerviniams širdies veiklos 
sutrikimams
Gerai toleruojamas ir daugybę 
kartų išbandytas

Moderni
homeopatinė 
alternatyva

www.heel.lt

Vertigoheel®   tabletės  •  Homeopatinis vaistinis preparatas
Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium maculatum  D3 30 mg, 
Ambra grisea D6 30 mg, Petroleum recti� catum D8 30 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas. 

Terapinės indikacijos. Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. 
Tai vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. 

Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 
3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje vartoti 
po 1 tabletę kas 15 min. Vertigoheel tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo 
nustatytas. Duomenų nėra. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Vertigo-
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. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. 
Nežinoma. Šalutinis poveikis. Nežinomas. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. 
Pakuotėje yra 50 tablečių. Nereceptinis vaistinis preparatas. 
Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija)
Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www. heel.lt   Teksto peržiūros data. 2011-05-23
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų svei-
katai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

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.


