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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 rectificatum 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 Vertigoheel 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 sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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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 – 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 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.
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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.
3. Mitas: Homeopatinių preparatų negalima vartoti ilgą laiką.
Tikrovė: Galima vartoti ilgesnį laiką, net kelerius metus, tačiau geriausia pasi
konsultuoti 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 Homeopati
jos ir homotoksikologijos asociacija, kurios vienija daugiau nei 200 gydytojų ir
vaistininkų.
7.

Mitas: Homeopatija tai lygu augaliniai vaistai.
Tikrovė: Homeopatijoje dažniausiai naudojamos augalinės, gyvūninės, minera
linės 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 gami
nami vaistai.
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Gaminant homeopatinius vaistus naudojami:
1) augalai, iš jų gaminama daugiau kaip pusė visų preparatų. Naudojami tik
natūraliai, ekologiškose augimvietėse užaugę augalai, kurie perdirbami ne
delsiant, jei ne – užšaldomi. Pramoninėje vaistų gamyboje naudojami augalai
dažniausiai būna užauginti Alpėse įsteigtose augimvietėse;
2) gyvūninė žaliava, pvz., bitė;
3) neorganinės medžiagos – auksas, sidabras, fosforas, smėlis. Vaistiniai prepa
ratai iš mineralų sudaro iki 30 proc. vaistų.
Yra 3 gamybos etapai. I etapas – ruošinių gamyba. Šiame etape iš surinktos auga
linės 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, ku
rie 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 po
tencijuojant. 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.
Tikrovė: Nėštumo ir žindymo metu homeopatiniai vaistai nėra kontraindikuoti
ni, išskyrus retus atvejus. Prieš vartojant vaistus pasitarti su gydytoju.
10. Mitas: Jei pradėjus gydytis homeopatiniais vaistais liga paūmėjo, tai nenor
malu.
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 var
tojimą, 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 moksli
nis gydymas.
Tikrovė: Homeopatija nuo pat savo atsiradimo daugiau nei prieš 200 m. buvo
moksliška. Jos pradininkas vokiečių gydytojas Samuelis Hanemanas savo hipo
tezes dėl homeopatinių vaistų veikimo pirmiausia išbandė su savimi, vėliau – su
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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 nereko
menduoja smarkiai mažinti temperatūros, stabdančios virusų ir bakterijų dau
ginimąsi (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 pa
grindinį sveikatinamąjį poveikį gauname būtent dėl organizmo funkcinių siste
mų 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 var
toti 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 orga
nizmas sureaguoja labai audringai, vaistų vartojimas trumpam sustabdomas ir
tęsiamas pradinei reakcijai aprimus.

M i t ai ir tik rovė ap i e h o m e o p atinius v ais tus

sveikais savanoriais. Homeopatija – tai gydymas panašiu, t.y. pacientui skiria
mas toks vaistas, kuris panašius kaip jo ligos simptomus sukėlė sveikiems sava
noriams vaisto bandymo metu. Visi esame ragavę kavos, kuri žvalina, padeda
neužmigti. Homeopatiškai paruošta kava gydys nemigą. Tai ir būtų vienas pa
našumo principo pavyzdžių.
Nuo 1999 m. Lietuvoje homeopatija priskirta siauroms medicinos praktikos
specializacijoms. Eidami pas gydytoją homeopatą Lietuvoje, jūs visada pakliūsi
te pas gydytoją, kuris turi ne tik reikiamų universitetinės medicinos žinių, bet ir
homeopatijos žinių, kurios leis negalavimus šalinti dažniausiai šalutinio povei
kio neturinčiais vaistais.

15. Mitas: Daugumai pacientų homeopatinis gydymas netinka.
Tikrovė: Nėra būklių, kai negalima vartoti homeopatinių vaistų. Tik kartais ho
meopatinis gydymas bus pagrindinis, o kartais jis bus vartojamas greta kito
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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:
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 ne
įmanoma.
17. Mitas: Homeopatinių vaistų poveikis prilygsta placebui.
Tikrovė: Šiandien medicinos mokslinių duomenų bazėje PubMed įvedus rak
tažodį „homeopathic“, randami 4854 moksliniai šaltiniai, o raktažodį „homeopathy“ – 4478. Maždaug 2/3 šių šaltinių publikuoja tyrimų rezultatus, kuriuo
se 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
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Kaip stiprinti imunitetą
ir išvengti peršalimo ligų?
Imunitetas ir peršalimas
Imunitetą suprantame kaip „gerąjį dėdę“, kuris saugo mūsų organizmą nuo ligų.
Svarbiausia imuninės sistemos užduotis – vidinės organizmo terpės išsaugojimas,
tai yra imuninės sistema atskiria, kas yra priešas, kas draugas organizmui, ir apsaugo
nuo virusų, bakterijų, toksinų, tiek esančių išorėje, tiek susidarančių organizmo vi
duje kaip medžiagų apykaitos produktai.
Kai susergame, atsiranda tam tikrų simptomų – temperatūra, sloga, prakaitavimas,
kosulys. Tai apsauginės reakcijos, kuriomis mūsų organizmas „ginasi“ – šalina toksi
nus ir kovoja su ligos priežastimi. Labai svarbu suvokti, kad susirgote ne todėl, kad
pateko infekcija, bakterija ar virusas, o dėl to, kad nusilpusi imuninė sistema.

Dažniausiai užduodami klausimai
apie imunitetą, peršalimo ligas ir homeopatiją
Kalbamės su Natūralaus gydymo centro gydytoja homeopate
Aiva VAIVARIENE (www.ngc.lt).
Kodėl dauguma įvairaus amžiaus vaikų dažnai serga peršalimo ligomis, taigi ne
lanko darželio, praleidžia pamokas mokyklose?
Tėvai, užuot ieškoję priežasčių, kodėl vaikas nuolat serga, eina lengviausiu keliu –
renkasi greitai veikiančius, tačiau imunitetą slopinančius preparatus – antibiotikus,
karščiavimą mažinančius vaistus. Tai lemia nuolatinė skuba, įtampa, bėgimas, pa
reiga nevėluoti, suspėti, prievolė būti darbe. Visuomenėje yra įprasta: jei ką nors
suskauda, geriame vaistų nuo skausmo. Pakilus temperatūrai – geriame vaistų nuo
temperatūros. Pakilo kraujospūdis – jį „numušame“. Tai yra tik simptomų slopini
mas. Tačiau negalavimai visada turi priežastį – temperatūra pakilo dėl tam tikros
priežasties, skausmas taip pat turi priežastį. Temperatūra, skausmas – tai ligos simp
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
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tomai, bet ne priežastys. Būtina ieškoti ligų priežasčių, nes kitaip tas ratas niekada
nesibaigs. Daugelis mūsų yra girdėję gydytoją sakant: „šiuos vaistus jums teks gerti
visą likusi gyvenimą“ arba „mokykitės gyventi sirgdami“. O tapti sveikam – jau su
dėtingesnis kelias, reikalaujantis ir paties ligonio aktyvaus dalyvavimo, gyvenimo
įpročių ir mąstymo keitimo, ne tik vaistų vartojimo.
Kaip homeopatija veikia vaiko organizmą, kai jis serga peršalimo ligomis, yra
nusilpęs imunitetas?
Homeopatiniai vaistai skatina organizmo gynybines reakcijas, dažniausiai nesukel
dami jokių šalutinių poveikių, ir gali būti vartojami su kitais vaistais. Homeopatijoje
ligos simptomas yra požymis, pagal kurį ligoniui skiriamas homeopatinis prepara
tas, suaktyvinantis organizmo „vidinį gydytoją“. Pavyzdžiui, karščiavimas yra natū
rali organizmo išraiška, kuria organizmas ginasi nuo ligos sukėlėjų (virusų, bakterijų,
toksinų). Slopindami karščiavimą, slopiname ir „organizmo vidinį gydytoją“. Home
opatiniai vaistai, skirtingai nuo įprastų antipiretikų (karščiavimą slopinančių vais
tų), staigiai temperatūros nenumuš, tačiau palengvins karščiuojančiojo būklę, kad
ligos eiga, natūralus sveikimas būtų švelnesnis. Jie taip pat parenkami pagal ligos
simptomus, priežastis. Pavyzdžiui, vienų homeopatinių vaistų skiriama, jeigu vaikas
karščiuoja perpūtus šaltam vėjui, kitų – jei sušlapo ir sušalo. Jeigu priežastis neaiški,
padeda ligonio išvaizda, pavieniai požymiai – blyškumas, raudonumas, šaltkrėtis,
konkrečios vietos skausmas, jo pobūdis ir daugelis kitų simptomų. Homeopatijoje
nėra nereikšmingų dalykų.
Ar tai reiškia, kad iš viso negalima „numušti“ temperatūros?
Nepatartina mažinti temperatūros, jei vaikas ją gerai toleruoja. Paprastai dažniau
siai tai yra temperatūra iki 38,5 laipsnių. Tačiau būna vaikų, kurie lengvai pakelia ir
aukštesnę, ypač vartodami homeopatinius vaistus. Dirbtinis skatinimas kuo greičiau
nuslopinti temperatūrą (ypač ypač kai ji yra iki 38 laipsnių) padaro meškos paslaugą
organizmui ir imuninei sistemai, gali padėti atsigauti ligai. Nes bakterijos, o ypač
virusai, žūsta tik esant aukštai temperatūrai. Imuninė sistema savo apsauginius
kompleksus, gynybines medžiagas irgi gamina tik aukštoje temperatūroje. Tad, ne
leisdami vaikui karščiuoti, rizikuojame sulaukti tos pačios ligos, to paties sukėlėjo
naujos atakos.
Ar kompleksiniai homeopatiniai vaistai padeda tik pradinėje peršalimo ligų fazėje?
Kuo anksčiau pradedama gydytis, tuo geresnės gydymo galimybės. Tačiau natūra
10
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lūs homeopatiniai kompleksiniai vaistai gali pagelbėti ir tada, kai peršalimo liga yra
ilgiau užsitęsusi.
Ar Heel vaistai kovoja su virusais?

Kaip ilgai reikia vartoti homeopatinius vaistinius preparatus imuninei sistemai
stiprinti?
Vartojimo trukmė priklauso nuo to, kokios būklės yra pacientas. Sergant ūminėmis
virusinėmis ligomis vaistus galima vartoti tiek laiko, kiek tęsiasi negalavimai. Lėtinių
ligų atveju gydymas gali trukti ir daug ilgiau (gydytojo patarimu).
Ką duoti peršalimo atveju vaikučiams?
Mažiems vaikučiams susirgus peršalimo ligomis galima duoti Engystol tablečių,
Gripp-Heel tablečių, Euphorbium compositum S nosies purškalo.
Ką patariama pavartoti imunitetui stiprinti?
Jei turite polinkį dažnai sirgti virusinėmis peršalimo ligomis, imunitetui stiprinti var
tokite Gripp-Heel tablečių, Engystol tablečių peršalimo ligų atveju. Echinacea compositum Cosmoplex tabletes tinka vartoti esant nosiaryklės gleivinės uždegimui (pvz.,
rinito, sinusito, tonzilito, faringito arba laringito atvejais), taip pat reiktų pavartoti
detoksikuojančių vaistų rinkinį (Nux vomica-Homaccord, Berberis-Homaccord, Lymphomyosot geriamieji lašai), nes jis sustiprina šalinimo funkcijas ir imunitetą.
Ką patartumėte duoti vaikui, kai jį vargina sloga ir čiaudulys?

K aip s tip r inti imu ni te t ą ir iš ve n g ti p e r š a lim o li gų?

Šiuose vaistuose yra daug augalinių sudedamųjų dalių, kurios turi virusų daugini
mąsi slopinančių savybių. Ypač vaistai Engystol, Gripp-Heel ir Euphorbium compositum S laboratorinių tyrimų metu pasižymėjo uždegimą mažinančiu ir antivirusiniu
poveikiu.

Slogos simptomams lengvinti ir kaip papildomas sinusito gydymas vartojamas ho
meopatinis vaistinis preparatas Euphorbium compositum S. Kartu reikia vartoti Engystol tablečių. Sergant sloga ir po to vystantis sinusitui, reikia vartoti homeopatinį
vaistą Euphorbium compositum S.
Ką daryti sergant alergine sloga, pavyzdžiui, esant alergijai žydintiems auga
lams ir namų dulkių erkutėms?
Esant alerginei slogai, vartokite Luﬀa compositum Heel tabletes ir Luﬀa compositum-Heel nosies purškalą.
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Ką daryti, jei vargstama dėl užsitęsusios slogos ir skrepliuojama?
Galima pasiūlyti vartoti detoksikuojančių vaistų rinkinį (Nux vomica-Homaccord, Berberis-Homaccord, Lymphomyosot geriamieji lašai), kuris padės esant jūsų minimiems
ligos simptomams, o kitus preparatus galima parinkti individualiai.
Šis rinkinys suaktyvina detoksikacinių sistemų darbą, kas yra būtina, kai yra užsi
tęsusi sloga (organizmas nesugeba pašalinti gleivių ir toksinių medžiagų). Į rinkinį
įeina šie preparatai: Nux vomica-Homaccord geriamieji lašai (suaktyvina virškina
mojo trakto veiklą), Lymphomyosot geriamieji lašai (veikia limfinę sistemą), Berberis-Homaccord geriamieji lašai (padeda efektyviai dirbti inkstų ir šlapimo sistemai,
paaktyvina ir tulžies pūslės veiklą).
Vaikams dažnai kartojasi sloga, būna užgulta nosis, padidėję limfmazgiai, daž
nai kosti. Prašome patarti, kokį gydymo būdą ir kokius preparatus vartoti?
Varginančiai slogai lengvinti vartokite Euphorbium compositum S nosies purškalą.
Imunitetui stiprinti reikėtų vartoti Echinacea compositum Cosmoplex ir Engystol
tablečių. Šie preparatai tinka ir susirgus peršalimo ligomis. Padidėjus limfmaz
giams ir imunitetui stiprinti rekomenduojami Lymphomyosot geriamieji lašai. Ma
nau, esant kosuliukui tiktų Husteel geriamieji lašai.
Dėl individualaus homeopatinių preparatų parinkimo tikslinga keiptis į gydytoją
homeopatą.
Kokios kitos gali būti kosulio priežastys, be virusų, patekusių į kvėpavimo takus?
Kosulio priežastis galima suskirstyti į infekcines ir neinfekcines. Infekcinio kosulio
priežastis gali būti jau minėti virusai, kurių daugybė (rotavirusas, adenovirusai, gri
po, rečiau rinovirusai ir kt.). Kosulį gali sukelti ir bakterijos (kokliušo, chlamidijų, mi
koplazmų, kt.).
Neinfekcinės kosulio priežastys – tai svetimkūniai kvėpavimo takuose, alergija, lė
tinis procesas plaučiuose ir kt. Taip pat per didelis kvėpavimo takų jautrumas, kvė
pavimo takų ir plaučių vystymosi defektai, kvėpavimo takų suspaudimas ar trauma,
psichologiniai ir psichogeniniai veiksniai.
Kokie gali būti kosulio tipai?
Kosulys gali būti sausas, drėgnas, priepuolinis, spazminis, lojantis, sukeliantis skaus
mą, dusulį, švokščiantis ir t.t. Spazminis kosulys – kai kosint trūksta oro: sunkiau
įkvėpti arba iškvėpti. Esant kosuliui tiktų Husteel, Drosera-Homaccord, Tartephe12
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Labai svarbu atskirti, kokios – virusinės ar bakterinės – kilmės yra kosulys. Bakterinės
kilmės kosulį išduos gelsvos, tąsios gleivės, tokiu atveju greta vaistų nuo kosulio
reikėtų skirti ir Echinacea compositum Cosmoplex tablečių. Virusinės kilmės kosulys
dažnai būna sausas ir dirginantis, tuomet efektyvus homeopatinis vaistas Bronchalis-Heel tabletes derinant su Engystol tabletėmis.
Ar kosulio tipas priklauso nuo ligos? Kokioms ligoms koks kosulys būdingas?
Taip, kosulio tipas gali skirtis. Sergant peršalimo ligomis dažniausiai iš pradžių pasi
reiškia sloga, po to sausas kosulys, kuris vėliau gali tapti drėgnas. Tačiau taip būna
ne visada – galima iš karto pradėti kosėti drėgnai. Tokiu atveju tikslinga derinti Bronchalis-Heel tabletes derinti su Engystol tabletėmis, o esant drėgnam kosuliui skirti
Husteel geriamuosius lašus.
Ką galite patarti, kai vaikas serga virusiniu laringitu?
Sergantį virusiniu laringitu vaiką kamuoja ūminis, lojimą primenantis sausas, įky
rus kosulys, tokiu atveju vaikui padės Phosphor-Homaccord geriamieji lašai. Kartais
kosulys gali sukelti vėmimą, šiuo atveju efektyvus poveikis pasiekiamas vartojant
Drosera-Homaccord geriamuosius lašus.
Homeopatijos požiūris gydant kosulį skiriasi nuo tradicinės medicinos. Gydytojas
homeopatas daug dėmesio skiria ligoniui ir išsiaiškina visus simptomus, pvz., ar sau
sas kosulys vargina stovint, ar gulint ir t.t. Tai padeda parinkti skirtingų preparatų,
kuriuos galima derinti, kad jie pakliūtų tiesiai į taikinį, atsižvelgiant į kiekvieno žmo
gaus individualias savybes.

K aip s tip r inti imu ni te t ą ir iš ve n g ti p e r š a lim o li gų?

dreel N geriamieji lašai. Atsiradus kosulio priepuoliui, kai kosulys itin varginantis,
staiga užeinantis, dažnai sausas, kai žmogus kosėja ir negali sustoti, tinka Bronchalis-Heel tabletės. Kosulys gali varginti naktį ar paryčiais. Be to, jis gali keistis pakeitus
kūno padėtį. Pvz., dieną žmogus gali kosėti nestipriai, drėgnai, tačiau tik atsigulus
jį ima varginti sausas, lojantis kosulys – tokiu atveju, kai vargina gerklės skausmas,
tinka Beladonna-Homaccord geriamieji lašai.

Kada reikėtų sunerimti, jei dažnai sergama peršalimo ligomis? Kokie kosulio po
žymiai pavojingi?
Kosulio, kaip ir slogos, bijoti nereikia, tačiau jis neturėtų trukti ilgiau kaip savaitę.
Susidūrus su virusu ar bakterija, kosulys yra mūsų organizmo reakcija, padedanti
to viruso ar bakterijos atsikratyti, t.y. iščiaudėti, iškosėti. Vaikai, kurių imunitetas dar
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formuojasi, peršalimo ligomis serga dažniau. Manoma, kad iki 7erių metų vaikai
peršalimo ligomis, kurios trunka apie savaitę ar 10 dienų, gali sirgti iki 5–6 kartų per
metus, ir tai yra normalu. Taip „treniruojamas“ jų imunitetas, taip jis „susipažįsta“ su
nauju virusu ar bakterija.
Jeigu kosulys tęsiasi 2 savaites ir ilgiau, reikia kreiptis į šeimos gydytoją ar gydy
toją homeopatą. Be abejo, į gydytoją reikia kreiptis anksčiau, jeigu kartu pakyla
aukšta temperatūra arba pats kosulys labai varginantis, nepraeinantis, jei būklė
kasdien blogėja, jei kosint trūksta oro ar kamuoja dusulys, jei skrepliuose yra
kraujo.
Homeopatijoje ir drėgnam, ir sausam, ir lojančiam kosuliui gydyti gali būti skiriamas
toks pat preparatas. Homeopatija neturi tikslo vieną kosulio tipą paversti kitu, jos
siekiai skiriasi nuo tradicinės medicinos. Homeopatijos tikslai yra ne slopinti simp
tomus, o veikti organizmo gynybinius mechanizmus, kad jis pats susidorotų su liga
ir atkurtų pusiausvyrą, bet sumažintų varginantį kosulio simptomą.
Žmogaus rezervai labai dideli. Tai įrodo mūsų parolimpiečiai, kurie pasiekia didelių
aukštumų neturėdami galūnių ir pan. Taigi mūsų organizmas gyvena ne visu pajė
gumu. O susirgęs turi daugybę rezervų pasveikti. Pagrindinis homeopatijos princi
pas yra organizmo savireguliacijos atkūrimas paskatinant veikti tas tinginiaujančias
sistemas, kurios padeda sveikti. Gydant homeopatiniais preparatais veikiama ne
ligos pasekmė, o priežastis.
Kokie homeopatiniai vaistai esant įvairiems kosulio tipams rekomenduojami?
Homeopatiniai vaistai veikia skatindami organizmą priešintis ligos sukėlėjui ir atkur
ti suardytą pusiausvyrą. Jie stiprina tuos mechanizmus, kurie reikalingi norint išgyti.
Homeopatija veikia imuninę sistemą, bioreguliacijos ir bioinformacijos procesus,
adaptaciją, organų ir organizmo funkcijų atsinaujinimą. Kompleksiniai homeopa
tiniai preparatai – tai tarsi gerai susižaidusi komanda, kurioje svarbūs įvairūs nariai
(t.y. sudėtinės medžiagos).
Kosuliui gydyti galima rekomenduoti ir homeopatinių vaistų: Husteel geriamuosius
lašus, Bronchalis-Heel tabletes, Drosera-Homaccord geriamuosius lašus ir Tartephedreel N geriamuosius lašus. Kiekvienas jų skirtas tam tikram kosulio tipui gydyti.
Pvz., Husteel rekomenduojama skirti, kai kosulys sukeltas peršalimo ligų, kai gali pa
sireikšti kosulio priepuoliai ir žmogus jaučia bendrą silpnumą. Bronchalis-Heel tinka,
kai kosulys dirginantis, kaip būna bronchito atvejais, taip pat, kai žmogus atsiko
14
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sėja geltonomis gleivėmis ir jam reikalinga ramybė. Drosera-Homaccord tinka, kai
kosulys drėgnas, lojantis, sukeliantis skausmą, gali sukelti vėmimą, kai iškosėjama
geltonos tvirtos konsistencijos gleives. Tartephedreel N skiriamas esant kosuliui, kai
pasireiškia uždegiminis procesas, kai gali atsirasti švilpimas, švokštimas.

Kada pradėti vartoti vaistų nuo kosulio, nes mamų baimės akys dažnai būna di
delės, jos labai jautriai reaguoja į kiekvieną kostelėjimą?
Jeigu vaikas tik kelis kartus (iki keleto kartų per dieną) sukosėjo, tikrai jokių vaistų
duoti nereikia ir to bijoti nereikia – juk į kvėpavimo takus galėjo patekti dulkių, skau
da ir kutena gerklę ar kt.
Viena taisyklių – geriau pradėti anksčiau negu vėliau, kol kosulys dar nenusileido į
bronchus, plaučius ar netapo lėtinis. Kita vertus, atskaitos taškas labai individualus.
Kai į konsultaciją ateina mamos, visada sakau: stebėkite vaiką, bet nebijokite. Nes jei
mama labai bijo, kad vaikas sunkiai susirgs, vaikas tą baimę dažniausiai ir pateisina.
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K aip s tip r inti imu ni te t ą ir iš ve n g ti p e r š a lim o li gų?

Esame šiauriečiai, ir gamta mus nuolat treniruoja ir grūdina, tad ir kosulio dažnai
išvengti nepavyksta. Tad svarbu žinoti, kad yra homeopatinių vaistų, kuriuos galė
tume turėti savo vaistinėlėje ir kurie padėtų sėkmingai valdyti kosulį.
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Homeopatinis požiūris
į nervus, stresą ir nemigą
Nervai ir stresas
Vienos streso priežasties nėra – jų daugybė, ir visiškai išvengti įtampą keliančių situa
cijų neįmanoma. Stresą ir nervinę įtampą gali sukelti skriauda, netektis, informacijos
perteklius, fizinis ar dvasinis skausmas, darbas ar grėsmė jo netekti, griežti darbdavio
reikalavimai, nuolatinis skubėjimas, netgi žinios, kurias girdime per televizorių, ir t. t.
Stresą, beje, gali sukelti ir teigiami įvykiai, tokie kaip vestuvės, paaukštinimas pareigo
se, egzaminas, pan. Tačiau trumpalaikis stresas nėra pavojingas sveikatai, jis stimuliuoja
visas organizmo apsaugines sistemas, padaro žmogų atsparesnį. Pavojingas – nuolati
nis, besitęsiantis stresas.
Kita šių dienų rykštė – dideli darbo krūviai, darbas savaitgaliais, viršvalandžiai, poilsio
trūkumas. Visa tai neišvengiamai sukelia nuovargį. Jei atsibundate jau pavargę, netu
rite jėgų eiti į darbą, o ir namie nieko daryti nesinori, jei erzina kolegų veidai, jaučiate
silpnumą, mieguistumą, tai gali būti nuovargio požymiai. Daugelis mano, kad, įtemptai
dirbę mėnesį, pusmetį, metus ar net kelerius, jie vėliau, kai išspręs visas problemas, išeis
atostogų ir su kaupu atsipūs bei atsigaus. Įtemptas darbas, poilsio trūkumas gali būti
didžiulė rykštė organizmui. Juk nuovargis kaupiasi, tačiau pailsėti ateičiai ar sukaupti
poilsio „atsargų“ neįmanoma. Todėl labai svarbus yra darbo ir poilsio režimas.
Nuolatinis stresas, nuovargis ir nervinė įtampa gali sukelti daugybę negalavimų –de
presiją, nerimą, miego sutrikimus, galvos skausmus, širdies ir kraujagyslių ligas, virški
nimo sistemos ir kitus sutrikimus.

Dažniausiai užduodami klausimai apie nervų ligas ir stresą
Kalbamės su gydytoja homeopate Diana LAURYNAITIENE.
Kaip vyrai ir moterys reaguoja į stresą?
Vyrams dažnai stresą kelia didelė atsakomybė, nepakeliamas psichologinis ir fizinis
krūvis, susirūpinimas dėl darbo vietos, pensinis amžius. Reaguodami į stresą vyrai už
16
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Moterys į stresą reaguoja emocionaliai, joms reikia pasiguosti, išsikalbėti. Moterims
stresinės situacijos gali kilti ir dėl to, kad jos privalo būti ne tik geros darbuotojos pa
sirinktoje veikloje, bet ir geros mamos, žmonos, dukros, taip pat tai, kad, siekdamos
karjeros, jos turi būti dvigubai geresnės už vyrus. Moterys išgyvena dėl išvaizdos
pokyčių, ne visos ramiai priima senėjimo nulemtus pokyčius, kai kurios klimakterinį
periodą suvokia kaip didžiulę tragediją, kaip likimo smūgį.
Stresą gali patirti bet kokią socialinę padėtį užimantys žmonės ir bet kuriuo metų
laiku. Nuo jo kenčia ir seni, ir jauni.
Ar yra homeopatinių preparatų, kurie galėtų padėti esant stresui, įtampai, neri
mui ar kitiems nerviniams sutrikimams?
Taip, homeopatija puikiai padeda esant nerviniams sutrikimams. Atsižvelgiant į
simptomus, galima rinktis iš tokių preparatų, kaip Nervoheel N, Ignatia-Homaccord,
Ypsiloheel N, Neurexan. Kiekvienas preparatas turi savo pritaikymo galimybes. Nervoheel N tabletės lengvina nuovargio sukeltus nervinius negalavimus; Neurexan
tabletės – miego sutrikimus ir nervingumą. Ypsiloheel N tabletės padeda esant ner
viniams sutrikimams, pvz., jaučiant širdies plakimą, gumulą gerklėje, miego sutriki
mus, skrandžio ir žarnyno negalavimus. Ignatia-Homaccord geriamieji lašai lengvina
nervinius sutrikimus, kurie pasireiškia depresiška nuotaika.
Ką galima vartoti, kai žmogų vargina bloga nuotaika, liūdesys ar pesimizmas po
artimojo mirties?
Ignatia-Homaccord geriamieji lašai yra efektyvus homeopatinis preparatas po arti
mojo netekties, kai ilgą laiką žmogus negali susitaikyti su tokia situacija ir pasireiškia
liūdesys, apatija, depresinė nuotaika. Šį preparatą iš karto galima vartoti netekus
artimojo, kad lengviau priimtume gyvenimo situacijas.

H o m e o p atinis p ož iūr is į n e r v us , s tre s ą ir n e mi gą

sisklendžia savyje, griebiasi cigarečių ar alkoholio, kai kurie susinervinę daugiau val
go, gali neatsakingai vairuoti automobilį, dar kiti nepasitenkinimą išlieja „nuleisdami
garą“ pykčiu, įtampa, sukeldami stresines situacijas.

Kada efektyviausia vartoti Neurexan tabletes?
Neurexan visų pirma yra vaistas nervingumui ir vidinei įtampai mažinti, jis efektyviai
reguliuoja miegą. Miegas tampa geresnis, o pailsėjus galima geriau įveikti kasdieni
nes gyvenimo situacijas. Neurexan sugrąžina vidinę pusiausvyrą ir ramybę.
Ar galima Neurexan vartoti ilgesnį laiką, ar nekyla pavojus, kad prie jo priprasiu?
Šį vaistinį preparatą galima vartoti ilgesnį laiką, prie jo nepriprantama. Jei savijauta
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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per 2 savaites nepagerėja, tikslinga kreiptis į gydytoją. Priešingai nei kai kurie rami
namieji ar migdomieji vaistai, Neurexan ne tik nesukelia pripratimo, bet ir netrikdo
budrumo vairuojant, nesukelia dėmesio slopinimo, dėl atpalaiduojamojo ir pusiaus
vyrą atkuriančio poveikio koncentracija ir dėmesys pagerėja.
Mano dukra laiko egzaminus, ar ji gali vartoti Neurexan?
Neurexan yra puikus vaistas nervingumui ir vidinei įtampai įveikti, kurie atsiranda
prieš egzaminus ir egzaminų metu. Dėl atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkuriančio
poveikio gali pagerėti koncentracija, dėmesys, padidėti pajėgumas mokytis.
Klimakterinio periodo laikotarpiu dažnai atsiranda įtampa ir nervingumas. Ar
gali padėti Neurexan?
Neurexan labai veiksmingas klimakteriniu periodu, kai jautriai reaguojama į gyvenimo
situacijas, kai yra nuotaikų svyravimų. Neurexan visų pirma yra vaistas nervingumui
ir vidinei įtampai mažinti, taip pat veiksmingai reguliuoja miegą. Pagal vyraujančius
simptomus gali tekti derinti Neurexan su Nervoheel N, Ignatia-Homaccord, tai gali pa
tarti gydytojas. Klimakteriniu periodu yra svarbi ir sveikos gyvensenos programa.
Mano mama vartoja daug vaistų įvairioms ligoms gydyti. Ar ji gali papildomai
vartoti ir Neurexan tabletes?
Vyresnio amžiaus pacientai, kurie vartoja daug įvairių vaistų, turi visuomet pasitarti
su gydančiu gydytoju, kaip derinti preparatus. Homeopatinis vaistas Neurexan tinka
vartoti kartu su kitais vaistais. Sergantiesiems lėtinėmis ligomis, norint suaktyvinti
savigydos (savireguliacijos) procesus, detoksikuoti organizmą, sustiprinti imuni
nę ir nervų sistemas tikslinga pavartoti homeopatinių preparatų.
Kaip greitai veikia Neurexan?
Poveikis gali pasireikšti jau po 15–30 min., tai priklauso nuo situacijos ir paciento. Kad
esant nerimui būtų greitas poveikis, Neurexan patariama vartoti po 1 tab. kas 0,5–1 val.
2–3 kartus, jei yra būtinybė, tai tęsti iki 12 kartų per dieną. Prieš nuryjant tabletę reikia
ištirpinti burnoje.
Dažnai vargina miego sutrikimai, ypač po sunkios darbo dienos ar patirto streso,
ką patartumėt vartoti saugaus, nesukeliančio pripratimo ir slopinimo?
Neurexan veikia visas miego fazes – tiek užmigimą, produktyvų miegą, tiek suteikia
efektyvaus pailsėjimo jausmą pabudus. Pripratimo šis preparatas nesukelia, ir žmo
gus kitą dieną išlieka darbingas. Dėl savo atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkurian
čio poveikio Neurexan gerina koncentraciją, dėmesį ir darbingumą.
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Mano sūnui po streso, įtampos ar egzaminų atsiranda odos bėrimų. Sūnus yra
jautrus, uždaras. Ką tokiu atveju galėtume pavartoti iš homeopatinių preparatų?
Oda – vidinės žmogaus pusiausvyros veidrodis. Odos ligų gydymą tikslinga pradėti
nuo organizmo detoksikacijos procesų suaktyvinimo, tam tinka Detox-Kit homeo
patinių vaistų rinkinys (Nux vomica-Homaccord, Lymphomyosot, Berberis-Homaccord). Odos ligos turi psichologines priežastis, todėl rekomenduojami ir nervų siste
mą stiprinantys preparatai Nervoheel N, Ignatia-Homaccord, Ypsiloheel N, Neurexan.
Mano dukrai dažnai pasireiškia nerviniai virškinimo sutrikimai ir gumulo jaus
mas gerklėje, ypač kai reikia kalbėti prieš auditoriją ar ilgo bendravimo metu. Ką
galima pavartoti iš homeopatinių preparatų?
Tokiu atveju tikslingiausia vartoti Ypsiloheel N tab. Jo vartojama nerviniams sutriki
mams, pvz., juntamam širdies plakimui, gumului gerklėje, miego sutrikimui, skran
džio ir žarnyno negalavimams, lengvinti. Tai ypač tinkamas vaistas, kai dėl didelio
jaudulio ar streso žmogui sunku bendrauti.
Vartojant Neurexan nerimo ir miego sutrikimų mažėja. Ką patartumėte, kad šie
sutrikimai nesikartotų?
Puiku, kad jūs pajutote Neurexan poveikį. Galima šį preparatą vartoti ir trumpai tik
kilus stresui ar prieš svarbų įvykį, kai vargina nerimas. Svarbu suprasti, kad atsiradę
simptomai visada turi priežastis. Todėl tikslinga išsiaiškinti, dėl ko kyla nerimas ar
miego sutrikimai. Nerimui atsirasti įtakos gali turėti: netinkamas gyvenimo būdas,
fizinio aktyvumo trūkumas, darbo ir poilsio režimo pažeidimas, gyvenimo pokyčių
baimė, problemos darbe, nesutarimai, konfliktai šeimoje ar tarpasmeniniuose san
tykiuose. Ne veltui sakoma, kad nemiga – tai sąžinės balsas, žmogaus vidus (siela)
kviečia peržiūrėti gyvenimą, vertybes ir požiūrius.

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.

H o m e o p atinis p ož iūr is į n e r v us , s tre s ą ir n e mi gą

Kur įsigyti Neurexan ir kitų homeopatinių preparatų?
Neurexan galite įsigyti be recepto vaistinėse. Vaistinių sąrašą rasite
www.siuolaikinehomeopatija.lt.
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Ar reikia valyti organizmą?
Kas yra homotoksikologija,
antihomotoksiniai Heel preparatai?
Homotoksikologija (lot. homo – žmogus + gr. toxikon – nuodai + logos – mokslas) –
gydytojo homeopato Hanso Heinricho Reckewego (1905–1985) sukurtas mokymas
apie gydymą ligų, kurias sukelia homotoksinai (žmogaus organizmui kenksmingos
medžiagos). Homotoksinų gali patekti iš išorės (egzogeniniai homotoksinai) arba
susidaryti organizme (endogeniniai homotoksinai). Homotoksikologija – medicinos
šaka, tirianti ligų, kaip biologiškai tikslingų imuninės sistemos procesų ir organizmo
kovos su homotoksinais, priežastis.
Homotoksikologija remiasi pagrindiniais homeopatijos ir kitų natūralių gydymo
metodų principais. Siekiant pagelbėti organizmo savireguliacinei ir apsauginei
sistemai, buvo sukurti antihomotoksiniai homeopatiniai vaistai pagal H. H. Recke
wegą. Antihomotoksinėje terapijoje vaistai parenkami pagal esančius simptomus.
Dažniausiai naudojami mažos ir vidutinės potencijos vaistinių medžiagų (dažniau
siai augalinės, mineralinės, gyvūninės kilmės) mišiniai.
Toksinai – tai įvairios medžiagos, kurios susidaro, valgant nekokybišką maistą, taip
pat, kai vartojama per daug gyvulinės kilmės (mėsos) produktų, cheminių vaistų,
esant užterštam orui, aplinkai, vandeniui, rūkant, vartojant alkoholį. Toksinai susi
daro ir pačiame organizme, pvz., irstant mikrobams, vykstant medžiagų apykaitos
procesams. Iš graikų kalbos kilęs žodis „toksinai“ reiškia nuodai.

Dažniausiai užduodami klausimai apie
toksinus ir homeopatiją
Kalbamės su neurologu, holistinės medicinos gydytoju Raimondu GREIČIUMI.
Kaip toksinai kenkia organizmui? Ar tiesa, kad jie trukdo mesti svorį?
Toksinai trukdo mesti svorį, nes užkemša organizmo filtrus. Natūralūs organizmo
filtrai – tai inkstų ir šlapimo, virškinimo sistemos, plaučių gleivinė, prakaito liaukos,
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Kokie požymiai rodo, kad organizmas užterštas toksinais? Koks maistas turi itin
daug toksinų?
Pirmieji požymiai, kad žmogaus organizmas užterštas toksinais, – padidėjęs neatspa
rumas ligoms ir infekcijoms, energijos stygius, antsvoris. Neįtikėtina, bet žmogus savo
organizme gali sukaupti vidutiniškai 5–6 kg šiukšlių, o nutukę žmonės – iki 24 kg.
Toksinų kiekis padidėja, kai per dieną suvartojame kalorijų daugiau negu išeikvoja
me. Kenksmingų medžiagų, šlakų kiekį didina ir nitratai, kurių itin daug patenka į ža
liavalgių organizmą. Juk kuo daugiau vartojame žalių vaisių ir daržovių, tuo daugiau
suvalgome ir nitratų, kurių patektų mažiau, jeigu produktus apdorotume termiškai.
Kad įkaitinti riebalai kancerogeniški, t.y. gali sukelti vėžį, žinome. Tačiau ne ką ma
žiau kenksmingi ir itin aukštoje temperatūroje apdoroti angliavandeniai. Tai ne tik
bulvytės, traškučiai, riešutai, bet ir sausi pusryčiai, kurie laikomi itin sveiku mais
tu. Todėl svarbu žinoti, ar sausų pusryčių sudedamosios dalys (t.y. grūdai, vaisiai)
buvo ruošiamos naudojant itin aukštos temperatūros džiovinimo įrangą. Jei taip,
šiame produkte bus sukaupta kancerogeninių medžiagų, ir šie toksinai labai pa
vojingi.

Ar re ik ia v a l y ti o r gani z mą?

odos paviršius. Kartu šalinant toksinus dalyvauja ir limfinė sistema. Kai toksinų su
sikaupia daug, padidėja krūvis inkstams, kepenims, ir jie nesugeba visų toksinų uti
lizuoti. Žinoma, kad inkstų priešai yra baltymai, nes jie užkemša inkstų kanalėlius.
Baltymų yra įvairiuose maisto produktuose, jų gausu mėsoje, žuvyje, todėl norint,
kad organizmas nebūtų teršiamas, šių produktų vartojimą reikėtų riboti. Taigi toksi
nai labai trukdo mesti svorį, nes sutrikdo detoksikaciją, o moterys nori atrodyti liek
nos, gražios, patrauklios. Natūraliems organizmo filtrams sustiprinti svarbu parinkti
vaistinius preparatus, kurie neapkraus tų sistemų, padės suaktyvinti detoksikaciją.
Čia labai efektyvi homeopatija ir šiuo atveju – detoksikuojantis homeopatinių vais
tų rinkinys: Nux vomica-Homaccord geriamieji lašai, Berberis-Homaccord geriamieji
lašai, Lymphomyosot geriamieji lašai.

Taigi, toksinai, kurie kaupiasi žmogaus organizme ir nėra pašalinami, yra kenksmin
gi. Jie gali pažeisti endokrininę ir imuninę sistemą, veikti kancerogeniškai.
Todėl tikslinga prisiminti detoksikuojantį homeopatinių vaistų rinkinį (Nux vomica-Homaccord geriamuosius lašus, Berberis-Homaccord geriamuosius lašus, Lymphomyosot geriamuosius lašus). Jį vartojant bus sumažintas toksinų poveikis.
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Kodėl reikia detoksikuoti organizmą?
Organizmo detoksikacija – svarbi grandis organizmo sveikatinimui. Žmogaus orga
nizme nepertraukiamai vyksta medžiagų apykaitos procesai, gaminasi medžiagos,
kurios turi būti pašalinamos iš organizmo. Dėl daugelio priežasčių sulėtėja perdirb
tų medžiagų pašalinimas iš organizmo per šalinimo sistemas. Pagrindinės priežas
tys, sutrikdančios toksinių medžiagų pasišalinimą, yra nejudrus gyvenimo būdas,
nesveikas ir gausus maistas, psichologinė įtampa, stresinės reakcijos, lėtinės ligos.
Kaip dažnai ir kada reikia detoksikuoti organizmą?
Sergant lėtinėmis ligomis organizmą svarbu detoksikuoti 2 kartus per metus – pa
vasarį ir rudenį. Tikslinga atlikti detoksikavimą ir sveikatinimo tikslais, kol simptomai
nėra dar pasireiškę. Alergijų atveju geriausia detoksikuoti organizmą prieš alergijos
pasireiškimo periodą, pvz., kai dar nėra žiedadulkių – žiemą ir rudenį.
Kokie simptomai ar nusiskundimai rodo, kad reikalinga organizmo detoksikacija?
Dažnai paprasti simptomai, į kuriuos nekreipiame dėmesio, jau gali rodyti, kad
reikalinga detoksikacija. Būtina detoksikacija, kai dažnai sergama peršalimo ligo
mis, kai yra užsitęsusi sloga, dažnai varginant galvos skausmams, esant nuovargio
jausmui, jei atsiranda įvairių bėrimų ar pūlinių odoje ar veido srityje arba jei tiesiog
dažnai būna bloga nuotaika. Atsiradus tokiems simptomams, pirmiausia pradėkime
gerti didesnį kiekį vandens ir naudoti detoksikuojantį homeopatinių vaistų rinkinį.
Detoksikuojant organizmą patariama sportuoti, pasivaiksčioti gamtoje, apsilankyti
pirtyse, atlikti kvėpavimo pratimus.
Kaip homeopatija padės detoksikuoti organizmą?
Šalindami toksinus, geriname medžiagų apykaitos procesus, o tai savo ruožtu pa
deda sureguliuoti svorį, atsikratyti nereikalingų kilogramų. Šiuolaikinė homeopa
tija gali padėti švelniai susidoroti su toksinais, išvalyti iš organizmo nuodingąsias
medžiagas (atlikti detoksikavimą) ir atgauti sveikatą. Tuo tikslu rekomenduojame
vartoti homeopatinių vaistinių preparatų rinkinį: geriamuosius lašus Nux vomica-Homaccord, Berberis-Homaccord ir Lymphomyosot. Šie vaistai stiprina virškini
mo sistemą, kepenų, tulžies pūslės, inkstų funkcijas, limfinę sistemą, skatina tok
sinų šalinimą. Pagerėja imuninės sistemos gebėjimas reaguoti į nepageidaujamus
veiksnius, organizmo perkrovas, virusus, bakterijas, grybelius ir parazitus ir juos kuo
skubiau neutralizuoti. Gydymą rekomenduojama tęsti iki 6 savaičių. Gydymo metu
kasdien reikia išgerti 2–3 litrus skysčių, geriausia – vandens.
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Patartina laikytis tokios vaistų (geriamųjų lašų) dozavimo schemos: Nux vomica-Homaccord, Berberis-Homaccord, Lymphomyosot – kiekvieno preparato po 10 lašų
3 kartus per dieną. Rekomenduojamas šio rinkinio vartojimo būdas: įlašinti kiekvie
no preparato po 30 lašų į 0,7–1,5 l vandens (neprisotinto angliarūgštės) butelį, su
maišyti pavartant ir išgerti per dieną.

Kiek ilgai reikia vartoti detoksikuojantį homeopatinių vaistų rinkinį?
Kadangi kenksmingos medžiagos žmogaus organizme kaupiasi ilgą laiką, dažniau
siai neįmanoma detoksikuoti per kelias dienas. Norint gauti gerus sveikatinimo re
zultatus, detoksikacinę terapiją rekomenduojama tęsti iki 6 savaičių, o lėtinių ligų
atveju, gyvenant nejudrų gyvenimo būdą ar patiriant stresą vartoti du mėnesius.
Jungiamasis audinys ir ląstelės fiziologiškai detoksikuojasi ir paskatina veikti orga
nizmo sveikimo procesus tik po 28 dienų.
Ar galima detoksikuojančio rinkinio visą dienos dozę suvartoti iš karto, pvz., ryte?
Ne, tai nerekomenduojama. Detoksikacijos poveikis yra geresnis, jei organizmo iš
sivalymo stimuliavimas paskirstomas per visą dieną, nes tuomet jūsų organizmas
kelis kartus per dieną gauna po mažą veikliųjų medžiagų dozę. Homeopatijos efek
tyvumą lemia dažnesnis vartojimas, o ne vienkartinis dozės padidinimas, todėl
efektyviausia vartoti 3 ir daugiau kartų per dieną.

Ar re ik ia v a l y ti o r gani z mą?

Svarbu: homeopatiniai vaistai dažniausiai neturi šalutinio poveikio, tinka vartoti su
kitais vaistais ir visais atvejais atitinka vieną iš pagrindinių principų – nepakenkti.
Labai svarbu žinoti, kad homeopatiniai vaistai suaktyvina organizmo reakcijas, tad,
vos juos pradėjus vartoti, ligonis gali pajusti ligos paūmėjimą. Ši fazė laikina ir rodo,
kad vaistas veikia ligos priežastį ir organizmas reaguoja į jo vartojimą. Toliau varto
jant vaistą, paūmėjimo simptomai praeina.

Ar man tikslinga detoksikacija, nors ir nejaučiu jokių sutrikimo simptomų?
Net jei ir gerai jaučiatės, Jums detoksikacija bus naudinga. Kiekvieno žmogaus orga
nizme susikaupia kenksmingų medžiagų, kurių padidėjimą, vartodami detoksikuo
jantį rinkinį, galėsite sumažinti ir jas pašalinti.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
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Apie virškinimo
ir kraujotakos sutrikimus,
galvos svaigimą
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 išveng
sime 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 neigiamai
atsiliepia žarnynui. Tačiau ne vien maistas ir mitybos įpročiai lemia virškinimo sutri
kimus. Didelę įtaką sveikatos sutrikimų atsiradimui turi ir daugelis kitų civilizacijos
nulemtų veiksnių, pvz., mažas fizinis aktyvumas. Šiuolaikinis žmogus dienų dienas
sėdi darbe, prie kompiuterio, televizoriaus ir pan. Stresas, įtampa – neatsiejami šių
dienų palydovai. Streso metu rūgštingumas virškinimo trakte gali padidėti net de
šimtį 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
24

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.

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.
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.

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. Reko
menduojama papildomai vartoti detoksikuojančių vaistų rinkinį (Nux vomica-Homaccord geriamieji lašai, Berberis-Homaccord geriamieji lašai, Lymphomyosot geriamieji lašai).
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daugėja sergančių vaikų ir paauglių. Rėmuo ima varginti, kai skrandžio rūgštis paten
ka į stemplę, tada žmogus skundžiasi deginimo, sunkumo pojūčiu skrandyje.

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
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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-Homaccord 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.
Todėl nėščioji drąsiai gali vartoti šį preparatą. Galima vartoti nėštumo metu ir visą
detoksikuojančių vaistų rinkinį (geriamuosius lašus: Nux vomica-Homaccord, Berberis-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, Nervoheel N tablečių ar Ypsiloheel N tablečių, taip pat Ignatia-Homaccord geriamųjų lašų.
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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 4erių metų vaikeliui, kuris dažnai skundžiasi pilvuko skausmais?
Efektyvi ir saugi priemonė bet kokio amžiaus vaikams nuo pilvo spazmų yra Spascupreel tabletės. Tai preparatas virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės)
spazmams lengvinti. Efektyvu derinti su Viburcol žvakutėmis, kai vargina neramumas.
Ką patartumėte, kai vargina raugėjimas ir pilnumo pojūtis viršutinėje pilvo dalyje?
Varginant tokiems simptomams, reikia vartoti Chelidonium-Homaccord N geriamuo
sius lašus.
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.
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Esu studentė, dideli mokslo krūviai, todėl dažnai pykina. Ypač pykinimas ir
pilvo spazmai pasireiškia prieš egzaminus. Kokie homeopatiniai vaistai galėtų
padėti?

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
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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
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 – efekty
vi prevencinė priemonė žmonėms vyresniame amžiuje smegenų kraujotakai gerinti
esant (arba ne) svaigimui.
28

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.

Traumos ir homeopatija
Traumų patirti niekas nenori, o jeigu jau tokia nelaimė įvyko, pasveikti norima kuo
greičiau. Kaip? Koks požiūris į traumas ir jų gydymą gali būti veiksmingiausias ir grei
čiausiai pastatantis ant kojų? Vienareikšmio atsakymo nėra ir negali būti, tačiau tai,
kad įvairių gydymo metodų derinimas yra tik į naudą pacientams, pripažįsta dauge
lis profesionalių medikų.

Kaip, patyrus traumą, gali padėti homeopatija? Kalbamės su Lietuvos olimpinės
rinktinės vyriausiuoju gydytoju, sporto mediku Daliumi BaRkausku.
Kokia homeopatijos vieta gydant traumas? Kada ji rekomenduotina – iš karto
patyrus traumą, vėliau derinant su kitais gydymo būdais, reabilitacijos periodu?
Homeopatija yra klasikinė ir modernioji. Žinoma, kad homeopatinius vaistus su
daro augalinės, gyvūninės kilmės žaliavos, taip pat neorganinės medžiagos, o juos
gaminant taikomi dešimtkartiniai, šimtakartiniai ar dar didesni skiedimai. Vėliau šie
homeopatiniai skiediniai dinamizuojami (sumaišomi arba kratomi), kad veiklioji me
džiaga tolygiai pasiskirstytų.
Savo praktikoje naudoju moderniosios homeopatijos preparatus, kurie nėra smar
kiai praskiesti, juose yra veikliųjų medžiagų, todėl šią terapiją vadinu mikrodozių
terapija.
Manau, kad medikas, kuris taiko homeopatinius gydymo metodus, turi turėti ati
tinkamų žinių ir patirties. Juk norint, kad homeopatinis gydymas būtų veiksmingas,
reikia žinoti, ne tik koks vaistas tinka kiekvienu konkrečiu atveju, bet ir kokią jo dozę
skirti, kaip ją koreguoti, su kokiais kitais medikamentais ar gydymo būdais derinti.
Žodžiu, skirti homeopatinių preparatų, ypač klasikinės homeopatijos, mechaniškai,
aklai, vien atsižvelgiant į indikacijas, ne visada galima.
Mano nuomone, mikrodozių, arba modernioji, homeopatija tinka visais traumos
gydymo etapais – ir iš karto tik patyrus traumą, ir po operacijos, jei tokios reikėjo, ir
reabilitacijos periodu.
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Gydant įvairias traumas, tradicinės medicinos metodų derinimas su homeopati
ja yra reikalingas, naudingas pacientui?
Be abejo. Netgi, sakyčiau, daroma didelė klaida, norint supriešinti tradicinę ir netra
dicinę (alternatyviąją) mediciną. Nors, mano galva, nėra tradicinės ar netradicinės
medicinos. Medicina yra viena, tačiau gydant vienas ligas ar būkles gali būti veiks
mingesnė viena jos šaka, pvz., tradicinė, kitas – netradicinė, t.y. alternatyvioji. Todėl
šis priešpriešinimas yra iš principo neteisingas.
Įvairių metodų derinimas tik į naudą ligoniui, jeigu, kaip jau minėjau, šiuos metodus
taiko gydytojas, išmanantis esminius homeopatijos dėsnius ir taikymo principus.
Taigi, vienu atveju pagrindinė terapija gali būti gydymas cheminiais vaistais, o alter
natyvioji medicina pasitelkiama tik simptomams malšinti. Kitu atveju, priešingai –
pagrindinis krūvis gali tekti alternatyviajai medicinai, ir tik simptomai bus veikiami
cheminių vaistų. Gali būti situacijų, kad žmogus bus gydomas vien cheminiais vais
tais arba vien alternatyviaisiais metodais – homeopatija, fitoterapija ir pan.
Koks bus pasirinktas gydymo metodas ar jų deriniai, priklauso nuo patologijos, li
gonio būklės, gretutinių ligų ir pan. O nuo gydytojo profesionalumo priklauso diag
nozės tikslumas ir sugebėjimas parinkti veiksmingiausias priemones kiekvienam
konkrečiam ligoniui.
Kaip homeopatiniai preparatai padeda gydyti traumas? Kuo jie naudingi?
Pagrindinė homeopatinių preparatų vertė yra tai, kad jie padeda veiksmingai kontro
liuoti ir valdyti sveikimo procesą. Kitaip tariant, skiriant homeopatinių preparatų gali
ma gydyti gana aktyviai, tačiau kartu valdyti gijimo procesą ir neužslopinti uždegimo.
Noriu pabrėžti, kad uždegimas lydi ne tik sužalojimą, bet ir gijimo procesą, todėl, vi
siškai vaistais nuslopinę uždegimą, apsunkinsime ir sveikimo procesą, jis užsitęs. Kitas
homeopatinių vaistų privalumas – jie gaminami iš natūralių, biologinių žaliavų, kurios
nėra svetimos žmogaus organizmui, todėl labai retai sukelia šalutinių poveikių.
Kokiais atvejais rekomenduotumėte homeopatinio vaistinio preparato
Traumeel S? Kokioms traumoms esant jis tinka?
Preparato Traumeel S skiriu labai plačiai dėl jau minėto svarbiausio privalumo – jis
neslopina uždegimo. O, gydant traumas, ir yra labai svarbu valdyti uždegimą, bet jo
nenuslopinti. Todėl, patyrus traumą, Traumeel S yra viena pagrindinių pirminių prie
monių, jį galima pavadinti vaistu Nr.1, jis tinka vaikams. Traumeel S rekomenduojama
vartoti esant įvairioms traumoms, nes jis veikia visus pagrindinius traumos požy
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mius – skausmą, patinimą, kraujosruvas. Taigi, jis valdo uždegimą, slopina skausmą
ir kraujosruvų atsiradimą, skatina gijimą po traumų ar operacijų. Traumeel S varto
jamas sąnarių, raumenų patempimams, kraujosruvoms, skausmams, tinimams, po
operaciniam skausmui ir žaizdoms gydyti, todėl labai paplitęs sporto medicinoje.
Preparato veiksmingumas įrodytas tyrimais. Pvz., vieno tyrimo metu buvo vertin
tas Traumeel S poveikis gydant burnos gleivinės uždegimą kraujo vėžiu sergantiems
vaikams, gydomiems chemoterapija. Tyrimo rezultatai paskelbti aukštos reputaci
jos mokslo žurnale „Cancers“. Jame rašoma, kad Traumeel S yra Nr. 1 gydant burnos
gleivinės uždegimą, o jo veiksmingumas akivaizdus.
Ar reikia kartu su Traumeel S papildomai vartoti vaistų nuo skausmo?
Svarbu išsiaiškinti, koks yra skausmas. Jeigu jis neproduktyvus, t.y. skauda naktį ir ra
mybės metu, tokiu atveju kartais cheminių skausmą slopinančių vaistų reikia. Jeigu
neproduktyvaus skausmo nėra arba jis toleruojamas, cheminio vaisto skirti nereikia.
Kaip veikia Traumeel S sudėtyje esančios medžiagos?
Traumeel S sudėtyje yra 14 įvairių augalinių ir neorganinių komponentų. Preparato su
dedamosios dalys parinktos taip, kad veiktų visas uždegimo proceso grandis ir įvairius
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uždegimo poveikius audiniams. Pvz., mėlynoji kurpelė (Aconitum napellus), sodinis
hamamelis (Hamamelis virginiana), daugiametė saulutė (Bellis perennis), kalninė arnika
(Arnica montana), vaistinė šunvyšnė (Atropa belladonna) skatina kraujosruvų gijimą,
nes didina kraujagyslių tonusą ir reguliuoja jų pralaidumą, išjudina kraujo sąstovį.
Siauralapė ir rausvažiedė ežiuolės (Echinacea angustifolia ir Echinacea purpurea) maži
na pūliavimo tikimybę, o mėlynoji kurpelė, kalninė arnika, paprastoji jonažolė (Hypericum perforatum) ir vaistinė ramunė (Chamomilla recutita) pasižymi skausmą malšinan
čiu poveikiu. Gijimą, rando ar kaulinio rumbo formavimąsi skatina vaistinė medetka
(Calendula officinalis), kalninė arnika, rausvažiedė ežiuolė ir vaistinė taukė (Symphytum
officinale). Tik veikdami kartu Traumeel S komponentai sukelia efektyviausią poveikį.
Homeopatinis vaistinis preparatas Traumeel S gaminamas įvairių formų: tepalo, ta
blečių, injekcinio tirpalo pavidalu. Kokiais atvejais kokia vaisto forma tinkamiausia?
Įvairios vaisto formos suteikia gydytojui daugiau galimybių, nes vienu metu galima
skirti įvairias vaisto formas ir taip pasiekti greitesnio gijimo, spartesnio simptomų mal
šinimo. Pvz., lokaliai ant traumuoto sąnario, jeigu nėra pažeistas odos vientisumas,
galima dėti Traumeel S tepalo kompresą ir kartu galima vartoti Traumeel S tabletes
(laikyti burnoje, kol ištirps). Arba lokaliai, aplink pažeistą kūno dalį, galima skirti injek
cinę terapiją. Įvairios vaisto formos suteikia ir sisteminį, ir lokalų poveikį. Taigi vartojant
kartu įvairias vaisto formas greičiau mažėja simptomai, gyja pažeidimai.
Ar galima vartoti Traumeel S, kai skauda sąnarius?
Esant sąnarių skausmams galima dėti Traumeel S tepalo kompresą ir vartoti Traumeel S
tabletes ilgesnį laiką.
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Kaip išvengti regėjimo ligų?
Regėjimo ligos
Jutimo organai (uoslė, lietimas, skonis, klausa) perduoda žmogui įvairiapusę ir išsa
mią informaciją. Tik akis sugeba išskirti mažiausiai 160 grynų spalvų ir net 60 000
skirtingų atspalvių. Mūsų regėjimo svarba – neįkainojama! Iš visų penkių jutimo or
ganų daugiausia, net 80 proc. (t.y. tris ketvirtadalius), informacijos gauname akių
dėka.
Šiuo metu matoma ryški tendencija, kad daugėja regėjimo sutrikimų turinčių žmo
nių, akių ligos „jaunėja“, o didžiausi to kaltininkai yra kompiuteriai. Turbūt sunkiai
rasime darbą, kuriame nereikėtų kompiuterio. O jei jau darbe jo nėra, tad po darbo,
vakarais, kompiuterio galimybes išbando kone visi. Vieni naršo internete, kiti susira
šinėja su draugais, treti skaito, ketvirti žiūri filmus ar klausosi muzikos. Kompiuteriu
naudojamės nuo mažų dienų, nors jis ir gali paskatinti daugelio ligų išsivystymą.
Labiausiai nuo kompiuterio kenčia akys – jos parausta, ašaroja, jas peršti, vystosi
uždegimas. Dažniausiai žmonės visus šiuos pojūčius apibūdina taip: akys lyg smėlio
pilnos.
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Kompiuteriai kenkia, nes užpildo visą ir vaikų, ir suaugusiųjų laisvalaikį. Vaikai beveik
nebūna lauke, mažai juda. Todėl nepailsi ir akys. Šiuolaikinio jaunimo darbotvarkė
tokia: iki pietų jų akys intensyviai dirba mokykloje arba universitete, po pietų – na
mie, atliekant namų darbus arba žiūrint į kompiuterio ar televizoriaus ekraną. Ne
kitokia ir suaugusiųjų realybė: dieną įtemptas darbas prie kompiuterio, vakare – te
levizorius arba „nepakeičiamasis“ kompiuteris. O ir išmanieji mobilieji įrenginiai ne
mažiau nei kompiuteris vargina akis.
Akims kenkia ne tik žiūrėjimas į kompiuterio ekraną, bet ir netaisyklinga kūno padė
tis, dėl ko įsitempia nugaros ir sprando raumenys, atsiranda akių raumenų įtampa, o
mažas fizinis aktyvumas sukelia daug bendrų organizmo sutrikimų.

Dažniausiai užduodami klausimai
apie regėjimo ligas ir homeopatiją
Kalbamės su gydytoja oftalmologe Irena Bušauskiene.
Kas be minėtojo kompiuterio dar įtakoja atsirandantį akių perštėjimą, ašaroji
mą, sukelia kitus nemalonius pojūčius?
Civilizacijos sukeltiems akims kenkiantiems pojūčiams apibūdinti sukurti specialūs
terminai – tai uždarų patalpų konjunktyvitas, nesveiko pastato sindromas. Tai atsi
tinka tuomet, kai žmonės daug laiko praleidžia biuruose, kuriuose vasarą orą sausi
na kondicionieriai, žiemą – centrinis šildymas, kur nuo ryto įjungtos dienos šviesos
lempos (kurių blyksėjimas akims nematomas, tačiau labai kenksmingas). Taip pat
ir darbo vieta biure ne visada yra patogi, dėl ko nuolat įtempti nugaros ir sprando
raumenys.
Be to, akims labai kenkia netaisyklinga mityba – daug konservantų maiste, mažai
šviežių daržovių, nepakankamas skysčių kiekis. Mūsų organizmas unikalus, ir viskas
jame susiję: jeigu nepakankamai išgeriame skysčių, tai turi įtakos ir akių sausumui.
Taigi, iš vienos pusės, nepakankamas skysčių kiekis, iš kitos – „nesveikas pastatas“,
nuolatinis žiūrėjimas į kompiuterį išgarina ašaras, kurios labai reikalingos akims drė
kinti. Tokiu atveju puiki pagalba – homeopatiniai Oculoheel akių lašai, greta reikia
daryti pertraukas, judesio pratimus ir mankštą akims.
Kas vyksta, kai akys sausėja?
Kai vargina sausų akių sindromas (SAS), žmogus skundžiasi, kad akys ašaroja, nors
iš tiesų ašarojimas yra refleksinis: atlikus ašarų mėginį nustatoma, kad ašarų yra la
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bai mažai. Situacija paradoksali: žmogui atrodo, kad nuolat bėga ašaros, o iš tikrųjų
akys yra sudirgusios, sausos ir ašaroja tik dėl to, kad pervargsta.

Ašarų plėvelę sudaro trys sluoksniai: vidinis, vidurinis ir paviršinis. Giliausias ir plo
niausias yra vidinis sluoksnis, jis yra arčiausiai akies, jį sudaro glikoproteinai, kurie
reikalingi, kad ašara gerai prikibtų prie akies paviršiaus. Kitas sluoksnis – vidurinis
(vandeninis), pats storiausias – drėkina ir maitina akį, išplauna svetimkūnius ir dir
giklius. Ir trečias – paviršinis (riebalinis) sluoksnis, kuris lėtina vandens išgaravimą.
Kai pakinta bent vienas iš trijų ašaros plėvelės sluoksnių, gali atsirasti minėtų akies
pažeidimo simptomų. Akių sausumą saugiai ir efektyviai padeda mažinti homeopa
tinis vaistas – Oculoheel akių lašai.
Suaugęs žmogus į akių gydytoją dažnai kreipiasi pats, nes supranta, kad akių
nuovargis, ašarojimas, perštėjimas ilgainiui gali virsti rimta liga. Tačiau kaip lai
ku pastebėti, kad minėti akių simptomai vargina vaiką?
Tėvai turėtų susirūpinti, jei vaikas žiūri iš arti, knygą „prikišęs“ prie pat veido, žiū
rėdamas televizorių sėdasi arčiau, prisimerkia, dažniau mirksi, jo akys paraudusios,
trūkčioja vokai, skundžiasi galvos skausmu.

K aip iš ve n g ti re g ėj im o li gų?

Per parą pasigamina apie 1–1,5 ml ašarų. Už akių drėkinimą atsakinga ašarų plėvelė,
kuri ir sutepa akį, ir pašalina nešvarumus, ir apsaugo nuo infekcijos, ir sudaro sąlygas
gerai matyti, nes suformuoja lygų optinį ragenos paviršių. Sveikos akys nuolat pa
dengtos ašarų plėvele, o kai toji plėvelė pažeidžiama ar ašarų gaminama per mažai,
vystosi SAS.

Kokios homeopatijos galimybės gydant akių ligas?
Homeopatiniai akių lašai Oculoheel tinka visiems – ir vaikams, ir suaugusiesiems,
ir nešiojantiesiems kontaktinius lęšius. Kadangi homeopatiniai vaistai mūsų šalyje
vartojami seniai, žmonės jau turi ir pakankamai žinių apie juos. Galiu pasakyti iš
praktikos, kad šiandien pacientai labiau bijo tradicinių cheminių vaistų, todėl visuo
met klausia, ar galima juos pakeisti nekenksmingais, pvz., homeopatiniais. Iš tikrųjų
turiu nemažą darbo stažą, ir mano praktikoje jokių alerginių reakcijų ar kitokių ne
pageidaujamų poveikių homeopatiniai akių lašai sukėlę nebuvo.
Kada rekomenduojate vartoti Oculoheel akių lašus?
Akių dirginimui, ašarojimui, smėlio akyse pojūčiui, pervargimui, jautrumui šviesai ir
vokų kraštų uždegimui palengvinti patariu pavartoti homeopatinį vaistinį prepara
tą Oculoheel.
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Kas įeina į Oculoheel akių lašų sudėtį?
Į Oculoheel sudėtį įeina pievinė akišveitė (Euphrasia officinalis), vaistinis skabėtras
(Cochlearia officinalis), paprastasis pilokarpas (Pilocarpus jaborandi) ir siauralapė
ežiuolė (Echinacea angustifolia).
Kokiu poveikiu pasižymi Oculoheel akių lašų sudedamosios dalys?
Vaistinė akišveitė vartojama, jei yra akių uždegimas, per didelė sekrecija ir ašaroji
mas, kai atsiranda tokių ligos simptomų, kaip graužimas, deginimas, junginės pa
raudimas, vokų patinimas, gausus ašarojimas, ypač vėjyje. Vaistinis skabėtras veikia
kaip antiseptikas, mažina paburkimų atsiradimą, tinka lėtiniam uždegimui gydyti.
Paprastasis pilokarpas ypač tinka, jei akys pervargusios, karščiuoja, yra deginimo po
jūtis arba akomodacinis sutrikimas. Siauralapė ežiuolė vartojama kaip antiseptikas
prasidėjus akių skausmui, ašarojimui.
Svarbu, kad homeopatiniai akių lašai Oculoheel neturi konservantų. Tai išties dide
lis privalumas, nes bet kokia konservuojamoji medžiaga papildomai dirgina akis.
Lašindami konservantų turinčių lašų, iš vienos pusės, akis drėkiname ir gydome, iš
kitos – sausiname.
Kaip vartoti Oculoheel akių lašus?
Akių lašus patariama lašinti taip: po 1 lašą į kiekvieną akį, 3 kartus per dieną.
Vartojimo instrukcija: sukdami ir traukdami atskirkite vieną talpyklę nuo juostelės,
nusukite talpyklės dangtelį, atloškite galvą, apverskite talpyklę ir pakelkite ją virš
akies, talpyklę laikydami vertikaliai, lengvai paspauskite ją, kad tirpalo įlašėtų į akies
junginės maišelį.
Mano dukrai studentei tenka dideli mokslo krūviai, daug laiko praleidžia prie
kompiuterio. Vargina dažni galvos skausmai, akių ašarojimas, akių karščio pojū
tis. Ką patartumėte saugaus ir natūralaus?
Jūsų dukra patiria keletą neigiamų veiksnių, kurie sukelia šiuos sutrikimus, – tai
įtampa, dideli mokslo krūviai, darbas prie kompiuterio ir, svarbiausia, per mažas ju
drumas. Akims efektyvus vaistas Oculoheel, kurį galima lašinti 3 kartus per dieną.
Rekomenduojama sportuoti, lankyti baseiną, praleisti daugiau laiko gryname ore,
gamtoje.
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Homeopatinis požiūris
į vaikų ligas ir dantukų dygimą
Kūdikių ir vaikų neramumas,
dantukų dygimas
Mažesnių ar didesnių negalavimų kalantis dantukams pasireiškia apie 70 proc. vai
kų. 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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Dažniausiai užduodami klausimai
apie dantukų dygimą, vaikų neramumą ir homeopatiją
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 standar
tiniai vienetai, esame individualybės. Orientuotis galima į tai, kad dantų dygimo
procesas yra paveldimas. Vadinasi, jeigu mamai ar tėčiui dantukai išdygo 10 mėn.,
didelė tikimybė, kad panašiu laiku jie pradės kaltis ir jų atžalai. Nerimauti, kad 6 mėn.
kūdikiui dantukų dar nėra, tikrai nereikėtų. Mano praktikoje buvo vaikučių, kuriems
dantukai išdygo 2 mėn., net buvo 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 tempera
tūra, o ryte pasirodo pirmasis dantukas, ir temperatūra nukrenta. Arba vaikelis kele
tą kartų suviduriuoja, išdygsta dantukas ir viskas praeina.
Pagal standartinę schemą, iš pradžių turėtų išdygti apatiniai kandžiai, po to – viršu
tiniai, 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 blo
giau. Gali visiškai nepastebimai išdygti keli iš karto, o gali ir vienas kaltis su skausmu,
bemiegėmis naktimis, dideliu seilėjimusi ir temperatūra. Viskas priklauso nuo kons
titucinio tipo.
Ar skausminga, kai kalasi tik pirmieji dantukai? Ar dėl dantukų dygimo gali skau
dėti ausytes? Kaip suprasti, kad vaikui skauda ausytes?
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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 dantu
kams 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 įtaria
te, 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 nega
lavimus, kurie pasireiškia kalantis dantukams? Kodėl svarbu, kad vaikas nekentėtų?
Reaguoti būtina, ir mamos dažniausiai reaguoja. Šiuo metu vaikus auginančios mamy
tės bet kada gali susiekti su gydytoju telefonu. Jei pokalbis telefonu mamytės netenki
na, tariamasi dėl mažylio apžiūros. Iš praktikos galiu pasakyti, kad mamoms to dažniau
siai 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, ne
būna irzlus, jam mažiau skauda, o kartu geresnė tampa ir mamos savijauta, nes ir ji
išsimiega.

H o m e o p atinis p ož iūr is į v aik ų li g as ir d antu k ų d ygimą

Dažniausiai negalavimų kelia pirmųjų dantukų dygimas. Manoma, kad iki metų
vaikelis turėtų turėti 8 dantukus. Vėliau jų dygimo procesas vyksta mažiau paste
bimai.

Ar mamos susipažinusios su homeopatija, ar tenka aiškinti nuo nulio? Kuo skiria
si 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 homeo
patiniai vaistiniai preparatai gaminami ne tik iš augalinės, bet ir iš mineralinės bei
gyvūninės kilmės medžiagų. Be to, jie visiškai kitaip ruošiami – skiedžiami ir purto
mi, t. y. potencijuojami ir dinamizuojami. Dažniausiai yra vartojama D – dešimtinė
(vaisto ir skiediklio santykis 1:9) potencija.
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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.
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, minkš
tutis, putlutis, nors neretai užsispyręs. Tai atspindi jūros perlai: jų moliuskai minkš
tučiai, 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 dygs
tant 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 bakteri
cidinių, uždegimą slopinančių savybių dedamas ant žaizdų, kraujavimui stabdyti.
Net ir kūdikėliams, pasitarus su gydytoju, galima vartoti visą Viburcol žvakutę. Jei
gu 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.
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
stiprinanti ir efektyvi pagalba homeopatiniais vaistiniais preparatais, kad pradėtų
veikti paties organizmo sveikimo mechanizmai. Būtina detoksikacija, kad organiz
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Kuo gali padėti homeopatiniai vaistiniai preparatai esant gerklės skausmui, ton
zilitui?
Gerklės skausmas ir tonzilitas parodo, kad organizmo imuninei sistemai nepakanka
jėgų pašalinti nereikalingas toksines medžiagas iš organizmo. Todėl būtinas organiz
mo 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 daž
nai kartojasi. Esant tokiai slogai, reiktų pavartoti geriamuosius lašus Naso-Heel SN.
Slogai užsitęsus, organizmo imuninei sistemai nepakanka jėgų pašalinti nereikalin
gas toksines medžiagas iš organizmo, tad būtina natūrali stiprinanti homeopatinė
pagalba, kad paskatintų veikti organizmo sveikimo mechanizmus, tai atlieka detok
sikuojantis homeopatinių vaistų rinkinys (Nux vomica-Homaccord, Berberis-Homaccord, Lymphomyosot geriamieji lašai). Engystol tabletės skiriamos imuninei siste
mai stiprinti kovojant su virusinėmis infekcijomis, Echinacea compositum Cosmoplex
tabletės veiksmingos imuninei sistemai stiprinti kovojant su bakterijomis.

H o m e o p atinis p ož iūr is į v aik ų li g as ir d antu k ų d ygimą

mas galėtų sutelkti imuninę sistemą kovai su bakterijomis. Rekomenduojama vartoti
detoksikuojantį homeopatinių vaistų rinkinį (Nux vomica-Homaccord geriamieji la
šai, Berberis-Homaccord geriamieji lašai, Lymphomyosot geriamieji lašai), kartu Hepeel
tabletes, kaip pagalbą kepenims ir kepenų išsivalymo aktyvintoją. Kovojant su bak
terijomis imuninei sistemai stiprinti tinka Echinacea compositum Cosmoplex tabletės.
Jei vargina angina, skiriame Angin-Heel S tabletes ir Mercurius-Heel S tabletes.

Kuo naudinga homeopatija, kai vaikai turi polinkį dažnai sirgti virusinėmis ligomis?
Virusinių infekcijų ar persišaldymo metu tikslinga kartu vartoti homeopatinius vais
tinius 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 varto
ti ilgesnį laiką (iki 4–5 sav., darant 2–3 dienų pertraukas). Rudens ir žiemos periodu
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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 siste
mos sustiprinimas, panašiai, kaip raumenims fiziniai pratimai. Tik svarbu rinktis ho
meopatiją ir natūralias priemones, kurios padėtų organizmui susitvarkyti su virusais.
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. Kar
tu tikslinga derinti Engystol tabletes.
Kokios homeopatijos galimybės, kai vaikams atsiranda virškinimo sistemos su
trikimų?
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 vargi
nant 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 vei
kiančiais 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 geria
mieji lašai) – tai organizmo detoksikavimas, imuninės sistemos sustiprinimas.
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Visa tiesa apie
homeopatinius vaistus
Ką žinome apie homeopatiją? Daugelis pasakys, kad tai natūralus gydymo metodas.
Tiesa, ne ką mažesnė dalis teigs, kad homeopatija yra gydymas vaistažolėmis. Kiti
papildys, kad tai gydymas labai mažomis vaisto dozėmis. Skeptikai pridurs, kad jei
gu homeopatiniame preparate vaisto dozė atskiesta šimtus tūkstančių kartų, tai ir
poveikio jokio tikėtis nereikia.
Kuo grindžiamas homeopatijos mokslas? Kaip veikia homeopatiniai preparatai?
Ar jie pripažinti ir visateisiai vaistai? Susiorientuoti mums padės Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros profeso
rė Daiva MAJIENĖ.
Pacientai, besidomintys alternatyviais gydymo metodais, labiau pasitikėtų ho
meopatiniais vaistais, jeigu suprastų, kodėl šiuose preparatuose yra mažas vais
tinių medžiagų kiekis. Kuo pagrįstas tokių preparatų vartojimas?
Iš pradžių S. Hanemanas savo pacientus gydė įprastinėmis terapinėmis dozėmis, ta
čiau stiprus pirminis ligos paūmėjimas buvo labai nemalonus (pvz., gydant galvos
skausmą, gydymo pradžioje, suvartojus pirmąsias preparato dozes, šis simptomas
galėjo dar labiau sustiprėti). Siekdamas išvengti šio pablogėjimo, S. Hanemanas pra
dėjo mažinti dozes vaistus skiesdamas ir stebėjo pacientų reakciją. Taip jis priėjo
prie mažų koncentracijų, tačiau kažkuriame etape pastebėjo, kad mažėja ir terapinis
poveikis. Tada, pasinaudojęs ankstesnių kartų gydytojų ir chemikų patirtimi, pra
dėjo trinti arba purtyti kiekvieną kitą skiedinį, t.y. pradėjo naudoti metodą, kuris
dabar vadinamas dinamizacija (praskiedimas kartu su dinamizacija suteikia didesnį
terapinį poveikį).
Prašome paaiškinti, kaip gaminami homeopatiniai vaistai. Kuo gamyba panaši ir
kuo skiriasi nuo tradicinių vaistų gamybos?
Pabrėžiu, kad homeopatinių, kaip ir visų kitų vaistų, gamybą reglamentuoja Euro
pos farmakopėja. Taip pat kai kurios šalys, pvz., Vokietija, Anglija, JAV, turi ir home
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opatines farmakopėjas, kuriose nurodyti reikalavimai žaliavoms, vaistų gamybos
principai, gatavų preparatų kokybės kontrolė.
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Daugiau kaip pusė visų homeopatinių preparatų gaminami iš augalinių žaliavų. Tin
ka tik tie augalai, kurie užaugo natūraliose, ekologiškose augimvietėse. Jeigu gerai
žinomiems ekstraktams, tinktūroms (pvz., gudobelių tinktūrai, širdies, vidurių la
šams ir kt.) gaminti naudojami džiovinti augalai, tai homeopatiniams preparatams
gaminti daugiausia naudojami švieži augalai, kurie surinkti tuoj pat pristatomi į ga
myklas ir apdirbami.
Taip pat gana didelė preparatų dalis (apie 30 proc.) gaminama iš neorganinių me
džiagų – ne tik aukso, sidabro, fosforo, bet ir tokių junginių, kaip arsenas, gyvsi
dabris, kurie, praskiesti daug kartų, tampa ne kenksmingais, o labai veiksmingais
preparatais, normalizuojančiais daugelį patologinių procesų.
Yra 3 gamybos etapai. I etapas – ruošinių gamyba. Šiame etape iš surinktos auga
linės žaliavos daromos ištraukos – urtinktūros. Jų gamyba priklauso nuo žaliavo
je esančios drėgmės kiekio, eterinių ir kitų lakiųjų medžiagų. II etapas – skiedinių
gamyba. Dažniausiai naudojami dešimtkartiniai ir šimtakartiniai praskiedimai, ku
rie 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 po
tencijuojant. Yra du vienas po kito einantys etapai: praskiedimas ir dinamizacija (su
maišymas arba sukratymas). Ir III etapas – vaistų formų gamyba.
Kam reikalinga dinamizacija? Kokie mitai su tuo susiję?
Dinamizacija reikalinga, kad vaistinės medžiagos dalelės tolygiai pasiskirstytų skie
diklyje (tirpale, tepalo pagrinde, tablečių masėje). Homeopatinėje farmakopėjoje
nurodyta, kad dinamizuoti reikia 10–100 kartų, t.y. tol, kol preparatą gaminantis
specialistas bus tikras, kad veiklioji medžiaga tinkamai pasiskirstė.
Šį etapą kai kurie žmonės, neturintys žinių apie homeopatinių vaistų gamybos prin
cipus, bando mistifikuoti. Jie pasakoja, kad gaminant vaistus reikia supurtyti 7 ar 13
kartų, o tai esą yra magiški skaičiai, dėl to vaistai įgauna magišką poveikį. Pabrėžiu:
homeopatinėje farmakopėjoje nustatytas ne fiksuotas purtymų skaičius, o ribos
(nuo 10 iki 100 kartų), ir dinamizuojama tam, kad veiklioji medžiaga tolygiai pasis
kirstytų skiediklyje.
Kitas mitas – dinamizuoti galima tik gerai nusiteikus, nes šio proceso metu vaistams
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perduodama gaminančio žmogaus energija. Geriausiai šį mitą paneigia pramoninė
homeopatinių preparatų gamyba. Šiuos vaistus gaminant fabrikuose, daugelį pro
cesų, taip pat ir dinamizaciją, atlieka įrenginiai, ir taip pašalinama žmogaus ener
gijos įtaka vaistų veikimui. Tikriausiai daugelis iš mūsų patvirtins, kad pramonėje
pagaminti vaistai veikia taip pat gerai, kaip ir vaistinėje, nes veikimą lemia ne gami
nusio preparatą žmogaus energija, o vaistinių medžiagų molekulės, esančios pre
paratuose.

Dažniausiai atskiestame tirpale likusi ne vaistinės medžiagos informacija, o didesnė
ar mažesnė pačios vaistinės medžiagos molekulių koncentracija. Iš fizikos žinome,
kad tirpaluose, praskiestuose mažiau nei 10–24 (atitinka D24 arba C12), yra pradinės
medžiagos molekulių. Jeigu peržvelgsime vaistinių lentynose esančius homeopa
tinius preparatus, visuose, išskyrus tik vieną, kurio praskiedimas C200, matysime,
kad vaistinės medžiagos praskiestos mažiau nei D24 arba C12. Pvz., pradėkime
nuo paties populiariausio, net ir homeopatijos skeptikams patinkančio preparato
Traumeel S, kuris gaminamas ne tik tepalo, bet ir tablečių bei injekcinių tirpalų pa
vidalu. Gaminant tepalą, vaistinės medžiagos (pvz., vaistinė ramunė, vaistinė me
detka, purpurinė ežiuolė) naudojamos pradinės ištraukos (urtinktūros) pavidalu, t.y.
nepraskiestos, o stiprų biologinį poveikį turinčios medžiagos – praskiestų tirpalų
pavidalu (pvz., vaistinė šunvyšnė naudojama D1 praskiedimu). Traumeel S tablečių
ir injekcinio tirpalo sudėtyje vaistinės medžiagos tos pačios, kaip ir tepale, tik gami
nant šias vaistų formas jau naudotos ne pradinės ištraukos, o jų D1–D8 skiediniai,
tačiau šiuose skiediniuose tikrai yra pradinių vaistinių medžiagų molekulių, kurios
neabejotinai ir nulemia teigiamą terapinį poveikį.

V is a ti e s a ap i e h o m e o p atinius v ais tus

Ar mažos dozės gali būti veiksmingos, gydyti? Ar atskiestame tirpale yra likusi
pradinės vaistinės medžiagos informacija?

Kitas pavyzdys – organizmą valantis homeopatinių vaistinių preparatų rinkinys: Berberis-Homaccord geriamieji lašai, Nux vomica-Homaccord geriamieji lašai ir Lymphomyosot geriamieji lašai. Lymphomyosot sudėtyje esančios augalinės (pvz., vaistinė
veronika, šiurkštusis asiūklis) ir mineralinės (pvz., natrio druska) medžiagos, praskies
tos D3–D4. Tiek praskiedus, veikliosioms medžiagoms identifikuoti ir jų koncentra
cijoms nustatyti dar galime naudoti įprastas analizės metodikas ir aparatūrą (spek
trofotometrus, efektyviąją skysčių chromatografiją). Todėl drąsiai galiu teigti, kad
preparate esančių vaistinių medžiagų molekulių užtenka, kad suaktyvintų limfos
tekėjimą ir toksinių medžiagų pašalinimą iš organizmo. Tam tikrai preparatų rūšiai –
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homakordams – gaminti ta pati veiklioji medžiaga naudojama įvairių praskiedimų
pavidalu, pvz., paprastasis raugerškis (Berberis vulgaris) naudotas praskiestas D2 ir
D10, kai vaistinių medžiagų tikrai yra, ir dar D30 ir D200.

Homeopatija šeimai

Taigi priartėjome prie visiems labai svarbaus klausimo: kaip galėtų veikti tie
praskiesti homeopatiniai tirpalai, kuriuose veikliųjų medžiagų molekulių nėra?
Kaip jau minėjau, kai praskiedimas didesnis nei D24 ar C12, pradinės vaistinės me
džiagos molekulių nėra, nors, tokių vaistų vartojant, klinikinis poveikis pasireiškia.
Pasaulyje atliekama daug mokslinių tyrimų naudojant pažangiausią aparatūrą ir
tyrimų metodus, siekiant įrodyti tokių homeopatinių skiedinių poveikį. Fundamen
tinių tyrimų srityje norėčiau paminėti garsaus mokslininko L.Rey paskelbtus duo
menis, gautus tiriant natrio chlorido ir ličio chlorido tirpalus ir jų skiedinius C15. Visi
tirti tirpalai buvo sušaldyti, paveikti ultravioletinių spindulių ir, palaipsniui atšildant,
registruota termoliuminescencija. Nepaisant labai didelio praskiedimo, skirtingų
homeopatinių tirpalų išspinduliuota šviesa buvo skirtinga ir atitinkanti pradinius
druskų tirpalus.
Labai daug atliekama ir biologinių tyrimų, kuriuose homeopatinių vaistų poveikis
tiriamas naudojant ląstelių kultūras, eksperimentinius gyvūnus. Pvz., viena moksli
ninkų grupė programuotą vėžinių ląstelių žūtį – apoptozę, sukėlė naudodami ypač
smarkiai praskiestas vaistines medžiagas: Ruta 200C, Carcinosinum 200C, Hydrastis
200C, Thuja 200C ir Thuja 1M. Išvadoje rašoma, kad tirtas labai praskiestų homeo
patinių vaistų biologinis poveikis panašus į pradinių tinktūrų (urtinktūrų) biologinį
poveikį.
Nepaisant atliekamų tyrimų, šiandien nėra iki galo žinomas tikslus didelio praskie
dimo homeopatinių vaistų veikimo mechanizmas. Tačiau tai tik laiko klausimas, nes,
tobulėjant analizės metodams, vystantis techninėms galimybėms, atsiranda naujų
galimybių įrodyti iškeliamų hipotezių teisingumą.
Ar verta abejoti homeopatinių preparatų poveikiu dėl to, kad dar nėra žinomas
tikslus jų veikimo mechanizmas?
Noriu priminti, kad šiandien nėra žinomas tikslus veikimo mechanizmas ir kai kurių
tradicinės medicinos vaistų, fitopreparatų, dar daugiau – įprastų su maistu paten
kančių medžiagų. Pvz., antocianinųpolifenolinių junginių, kurie vaisius ir uogas
nudažo nuo raudonos iki violetinės spalvos (braškės, mėlynės, kt.). Laboratorijose
atlikti tyrimai rodo, kad antocianinai – stiprūs antioksidantai ir organizmo ląstelėse
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sukelia daugybę teigiamų poveikių. Tačiau kiti šių dienų tyrimai įrodo, kad jie ribo
tai patenka į ląsteles. Dar daugiau, patekę į virškinamąjį traktą, dauguma jų dalinai
suskaidomi. Ar dėl to, kad nėra žinomas tikslus antocianinų poveikio (t.y. stabilumo
organizme, pasisavinimo ir sukeliamo biologinio poveikio) mechanizmas, nustosi
me valgyti serbentus, mėlynes, braškes ar vyšnias?

Taigi dar kartą sustokime prie klausimo: ar homeopatinis gydymas veiksmingas?
Šiuo atveju būtų teisinga paklausti: ar visada veiksmingas gydymas tradiciniais me
dikamentais, ar visada veiksmingas gydymas fitopreparatais?
Noriu pabrėžti, kad 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 suvieny
ti fitoterapijos, homeopatijos, moderniosios medicinos žinias ir padėti pagrindus
kompleksinei medicinai. Taigi homeopatiniai preparatai yra įtraukti į Europos far
makopėją ir yra visateisiai vaistai.

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.

V is a ti e s a ap i e h o m e o p atinius v ais tus

Šiandien medicinos mokslinių duomenų bazėje PubMed įvedus raktažodį „homeopathic“, randami 4854 moksliniai šaltiniai, o raktažodį „homeopathy“ – 4478. Maž
daug 2/3 šių šaltinių publikuoja tyrimų rezultatus, kuriuose eksperimentais įrodo
mas homeopatinių vaistų farmakologinis aktyvumas.
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Homeopatiniai vaistiniai
preparatai
Biologische Heilmittel Heel GmbH
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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.

angin-Heel® s

tabletės

sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Hydrargyrum bicyanatum D8 30 mg, Phytolac
ca 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 belladonna D4 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

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 atve
ju– 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 pertrau
ką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., arnikai, ar ki
tiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei Angin-Heel S
tablečių medžiagai.
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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
Dėl ryklės ir tonzilių uždegimo atsiradusio pasunkėjusio rijimo, skausmo ir ryklės
paraudimo mažinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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 gydy
toju. Pavieniais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakci
jų žmonėms, kuriems yra nustatytas padidėjęs jautrumas astrinių
(graižažiedžių) šeimos augalams, pvz., arnikai.
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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Belladonna-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Atropa bella-donna D2 0,5 g, At
ropa bella-donna D10 0,5 g, Atropa bella-donna D30 0,5 g, Atropa bella-donna D200
0,5 g, Atropa bella-donna D1000 0,5 g, Echinacea D10 0,5 g, Echinacea D30 0,5 g, Echi
nacea D200 0,5 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
Terapinės indikacijos
Gerklės skausmo mažinimas.
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 – 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 medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėty
je yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų do
zėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tū
rio %, 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.

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.

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 Berberis-Homaccord 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, 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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
šlapimo takų uždegimo gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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.

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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Bronchalis-Heel® tabletės
sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Atropa belladonna D4 30 mg, Lobaria pul
monaria D4 30 mg, Kalium stibyltartaricum D4 30 mg, Kreosotum D5 30 mg, Psychotria
ipecacuanha D4 30 mg, Lobelia inflata D4 30 mg, Hyoscyamus niger D4 60 mg, Bryonia
cretica D4 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.
Terapinės indikacijos
Bronchito simptomų lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Pastaba. Jei simptomai išlieka arba ima trūkti oro (atsiranda dusulys), karščiuojate ar
atkosite pūlingų arba kraujingų skreplių, kreipkitės į gydytoją.
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 pertrau
ką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., fenoliui, arba
bet kuriai pagalbinei Bronchalis-Heel tablečių medžiagai.
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
Nepastebėta.
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.

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 belladonna D10
0,3 g, Atropa belladonna D30 0,3 g, Atropa belladonna D200 0,3 g, Atropa belladonna
D1000 0,3 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

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 pa
galbinei medžiagai.
specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etano
lio (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). Kenks
mingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacien
tams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
Dujų susikaupimo virškinimo trakte, raugėjimo, atpylimo ar pilnumo pojūčio viršutinėje pilvo dalyje lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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.

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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Cralonin® geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 ml tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 70 ml, Spigelia anthelmia
D2 1 ml, Kalium carbonicum D3 1 ml.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
Terapinės indikacijos
senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens pažeidimo padarinių, neurogeninių
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 pa
galbinei Cralonin medžiagai.
specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 45 tūrio % etano
lio (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). Kenks
mingas sergantiesiems alkoholizmu.
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 skaus
mas, kuris gali plisti į rankas, viršutinę pilvo dalį arba kaklą, arba
jei simptomai yra susiję su nerimu, pykinimu, vėmimu, padidėju
siu 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 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.

Drosera-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Drosera D2 0,5 g, Drosera D10
0,5 g, Drosera D30 0,5 g, Drosera D200 0,5 g, Cuprum aceticum D4 0,5 g, Cuprum aceti
cum D10 0,5 g, Cuprum aceticum D30 0,5 g, Cuprum aceticum D200 0,5 g. Pagalbinės
medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

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 – 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.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
Drosera-Homaccord medžiagai.
specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etano
lio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant,
kad aluje yra 5 %, vyne – 12 % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Duomenų apie vartojimą jaunesniems nei 2 metų vaikams nėra,
todėl vartoti nerekomenduojama.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
Pagalbinis ūminio bronchito sukelto produktyvaus kosulio gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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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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 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 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.

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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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.

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)
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 na
salis suis D8 1 g, Hepar sulfuris D10 1 g, Argentum nitricum D10 1 g, SinusitisNosode
D13 1 g.
Pagalbinės medžiagos: išgrynintas vanduo, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas,
natriodivandenilio 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 kiekvie
ną 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 chlo
ridui.
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 konsultuo
tis 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.

Galium-Heel® n geriamieji lašai (tirpalas)
Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Galium aparine D3 4 g, Galium
mollugo D3 4 g, Sedum acre D3 5 g, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D4 5 g, Cle
matis recta D4 5 g, Thuja occidentalis D3 5 g, Caltha palustris D3 5 g, Ononis spinosa D4
5 g, Juniperus communis D4 5 g, Hedera helix D4 5 g, Betula alba D2 5 g, Echinacea D5
5 g, Calcium fluoratum D8 5 g, Phosphorus D8 5 g, Aurum metallicum D10 5 g, Argentum
metallicum D8 5 g, Apis mellifica D12 5 g, Acidum nitricum D6 5 g, Urtica urens D3 2 g.
Sudėtyje yra 35 % (V/V) etanolio.

nurodymai
Prieš vartodami preparatą pasitarkite su gydytoju homeopatu.
Jei vartojant preparatą simptomai išlieka, kreipkitės į bendrosios praktikos gydytoją.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams paprastai reikia gerti po 10 lašų
3 kartus per dieną.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pa
galbinei Galium-Heel N medžiagai.
ypatingi įspėjimai. 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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Preparato grupė
Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų.

šalutinis poveikis. Galium-Heel N, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti
šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
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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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 nuxvomica 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
0–12 mėnesių
kūdikiai

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

Pasikonsultavus su gy
dytoju, 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 suau
gusiems 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 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.

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, Phospho
rus D5 30 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3–5 kartus per die
ną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valan
das) 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 bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
Gripp-Heel tablečių medžiagai.
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.
Jei simptomai nepraeina, atsiranda dusulys, pūlingų skreplių, karščiavimas ar skausmas
kvėpavimo metu, turi konsultuoti gydytojas.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
virusinės peršalimo ligos gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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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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.
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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.

Husteel® geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Arsenum iodatum D6 20 g, Atro
pa belladonna D4 20 g, Urginea maritima D4 20 g, Cuprum aceticum D6 10 g, Causti
cum Hahnemanni D6 30 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po
5–10 lašų 1–3 kartus per dieną, prasidėjus kosulio priepuoliui – po 5–10 lašų kas 15 min.
(ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
6–11 metų vaikams: reikia gerti po 4 lašus 1–3 kartus per dieną, prasidėjus kosulio
priepuoliui – po 4 lašus kas 15 min. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
1–5 metų vaikams: reikia gerti po 3 lašus 1–3 kartus per dieną, prasidėjus kosulio
priepuoliui – po 3 lašus kas 15 min. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).
Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Husteel ge
riamųjų lašų medžiagai.
Pacientams, kurių skydliaukės funkcija sutrikusi, be gydytojo patarimo šio vaistinio pre
parato vartoti negalima.
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 pacien
tams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
kosulio, sukelto bronchito arba peršalimo, lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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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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.

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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutrikimo, skrandžio ir žarnyno negalavimų, lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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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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)

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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

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.

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.

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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Luﬀa compositum Heel® nosies purškalas (tirpalas)
sudėtis. 100 g (99,6 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Luﬀa operculata D4 10 g, Luﬀa
operculata D12 10 g, Luﬀa operculata D30 10 g, Thryallis glauca D4 10 g, Thryallis glauca
D12 10 g, Thryallis glauca D30 10 g, Histaminum D12 5 g, Histaminum D30 5 g, Histami
num D200 5 g, Sulfur D12 5 g, Sulfur D30 5 g, Sulfur D200 5 g.
Pagalbinės medžiagos: išgrynintas vanduo, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas,
natriodivandenilio fosfatas dihidratas, benzalkonio chloridas.
Terapinės indikacijos
Papildomas šienligės gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: purkšti į kiekvieną šnervę po
1–2 įpurškimus 3–5 kartus per dieną.
6–11 metų vaikams: po 1 įpurškimą 3–5 kartus per dieną.
2–5 metų vaikams: po 1 įpurškimą 3–4 kartus per dieną.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams nosies purškalo (tirpalo) vartoti nerekomenduojama.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei medžiagai,
ypač benzalkonio chloridui.
specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Konservantas – 0,01% benzalkonio
chloridas.
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) dėl vaiste esančio benzalkonio chlorido gali pasireikšti
nosies gleivinės dirginimas ir deginimas bei padidėti nosies sekrecija.
Labai retais atvejais (<1/10 000) į astmą linkusiems pacientams galimas bronchų spaz
mas.
Tokiais atvejais pacientams patariama preparato vartojimą nutraukti ir konsultuotis su
gydytoju.

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.

Luﬀa compositum Heel® tabletės
sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Aralia racemosa D1 25 mg, Arsenum ioda
tum D8 25 mg, Lobelia inflata D6 25 mg, Luﬀa operculata D12 25 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 ta
bletę 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po
1 tabletę kas 15 min.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną. Ūminių sutri
kimų atvejais – pradžioje (ne ilgiau kaip dvi valandas) po 1 tabletę kas 1–2 val.
2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų
atvejais – pradžioje (ne ilgiau kaip dvi valandas) po 1 tabletę kas 1–2 val.
6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais –
pradžioje (ne ilgiau kaip dvi valandas) po 1 tabletę kas 1–2 val.
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 bet kuriai veikliajai arba pagalbinei medžia
gai. Pacientams, kurių skydliaukės funkcija sutrikusi, be gydytojo patarimo šio vaistinio
preparato vartoti negalima.
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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
šienligės gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.
šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti
padidėjusio jautrumo 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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Mercurius-Heel® s tabletės
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 belladonna D4
60 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.
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, ūmi
nių 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 sklero
ze, AIDS, ŽIV infekcijos sukelta liga arba 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. 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 patini
mo, kvėpavimo pasunkėjimo (dusulio), galvos svaigimo ir krau
jospūdžio sumažėjimo atvejų.
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.

naso-Heel® sn geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Arum maculatum D4 5 g, Me
lilotus 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.

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 sky
dliaukės veikla sutrikusi ir sumažėjęs jodo toleravimas, šio preparato galima vartoti tik
gydytojo patarimu.
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.
Naso-Heel SN geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vai
kams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio
amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
Ūminės ar lėtinės slogos bei ūminio ar lėtinio sinusito gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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. To
kiu atveju reikia pasitarti su gydytoju.
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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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.

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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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.

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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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.

74

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.

Oculoheel® akių lašai (tirpalas)
sudėtis. Vienoje talpyklėje (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: Euphrasia D5
110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Pilocarpus D5 110,7 mg, Echinacea D5
110,7 mg.
Pagalbinės medžiagos: injekcinis vanduo, natrio chloridas, natriodivandenilio fosfatas
dihidratas, dinatrio fosfatas dihidratas.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po
1 lašą 3 kartus per dieną.
Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir Oculoheel akių lašų vartojimo rekomenduoja
ma daryti 15 minučių pertrauką.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Oculoheel
akių lašų medžiagai, arba astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams.
specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Dažnas akių lašų vartojimas pacien
tams, kuriems yra sunkus ragenos pažeidimas, pavieniais atvejais gali sukelti ragenos
kalcifikaciją. Talpyklės turinį galima vartoti tik vieną kartą, t. y. kartą įlašinti į kairiąją ir
(arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą.
Naudotą talpyklę reikia išmesti, net jeigu joje
yra vaistinio preparato likučių.
sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akyse pojūčio, pervargimo, jautrumo šviesai ir
vokų kraštų uždegimo lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali at
sirasti alerginių (padidėjusio jautrumo) reakcijų,
pvz., junginės paraudimas.
vaistinio preparato kiekis pakuotėje
15 vienadozių talpyklių, kurių kiekvienoje yra
0,45 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, Phospho
rus 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.
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 – 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 bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Phosphor-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 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. Ne
žinoma.
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
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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.

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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Terapinės indikacijos
virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės) spazmų sukeltų simptomų lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

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.

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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Tartephedreel® n geriamieji lašai (tirpalas)
sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Kalium stibyltartaricum D4
10,0 g, Atropa belladonna D4 10,0 g, Natrium sulfuricum D4 10,0 g, Arsenum iodatum
D6 10,0 g, Blatta orientalis D6 5,0 g, Lobelia inflata D4 5,0 g, Psychotria ipecacuanha D4
5,0 g, Naphthalinum D6 5,0 g, Anisum stellatum D3 5,0 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
Terapinės indikacijos
Papildomas kvėpavimo 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 kar
tus per dieną. Ūminių sutrikimų atveju – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas
15 min.
Tartephedreel N geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei
12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.
kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pa
galbinei Tartephedreel N geriamųjų lašų medžiagai.
Pacientams, kurių skydliaukės funkcija sutrikusi, be gydytojo patarimo šio vaistinio pre
parato vartoti negalima.
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 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
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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.

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 millefolium), 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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

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

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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Traumeel® S tepalas
Sudėtis. 100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D3 1,5 g, Calendula offici
nalis Ø 0,45 g, Hamamelis virginiana Ø 0,45 g, Echinacea angustifolia Ø 0,15 g, Echinacea
purpurea Ø 0,15 g, Chamomilla recutita Ø 0,15 g, Symphytum officinale D4 0,1 g, Bellis
perennis Ø 0,1 g, Hypericum perforatum D6 0,09 g, Achillea millefolium Ø 0,09 g, Aconi
tum napellus D1 0,05 g, Atropa belladonna D1 0,05 g, Mercurius solubilis Hahnemanni
D6 0,04 g, Hepar sulfuris D6 0,025 g.
Pagalbinės medžiagos: Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A, Paraffinum liqui
dum, Vaselinum album, Ethanolum, Aqua purificata.
Terapinės indikacijos
Bukų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynių), kaulų ir
sąnarių degeneracijos simptominis gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir
Vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau.
vyresniems kaip 12 metų vaikams
0–2 metų vaikams
Vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau.
2–6 metų vaikams
Vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau.
6–12 metų vaikams
Vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau.
Patepti plonu sluoksniu pažeistą vietą. Ant gydomos vietos galima uždėti tvarstį.
Traumeel S tepalu negalima tepti didelio ploto, vartoti ilgai arba tepti tiesiai ant atvirų
žaizdų.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai medžiagai, pvz., kalninei
arnikai (Arnica montana), vaistinei ramunei (Chamomilla recutita), paprastajai kraujažolei
(Achillea millefolium), kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai
pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra 13,8 % (V/V) etanolio.
Cetostearilo alkoholis gali sukelti vietinę odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą).
Netepti tepalu didelio ploto.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Traumeel S tepalas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį,
nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų ar lokalių alerginių odos reak
cijų (odos uždegimas, paraudimas, patinimas ir niežėjimas). Tokiu atveju vaistinio pre
parato vartojimą reikia nutraukti.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje
Tūbelėje yra 50 g tepalo.
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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.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po
3 tabletes 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.

H o m e o p atiniai v ais tiniai p re p ar at ai

Jei simptomai nepraeina arba pasunkėja, kreipkitės į gydytoją.

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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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 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 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 C 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.
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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.

Moderni
homeopatinė
alternatyva

esant patempimui, panirimui, sumušimui

Gerai toleruojamas ir
laiko patikrintas
Traumeel®S padeda sustiprinti gydomąsias organizmo galias
Traumeel® S tabletės, tepalas

•

Homeopatinis vaistinis preparatas

Tabletės. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D2 15 mg, Calendula oﬃcinalis 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 oﬃcinale D8 24 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Echinacea
angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg. Tepalas. 100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D3 1,5 g, Calendula oﬃcinalis Ø 0,45 g, Hamamelis
virginiana Ø 0,45 g, Echinacea angustifolia Ø 0,15 g, Echinacea purpurea Ø 0,15 g, Chamomilla recutita Ø 0,15 g, Symphytum oﬃcinale D4 0,1 g, Bellis perennis Ø 0,1 g, Hypericum perforatum D6 0,09 g,
Achillea millefolium Ø 0,09 g, Aconitum napellus D1 0,05 g, Atropa belladonna D1 0,05 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g, Hepar sulfuris D6 0,025 g. 1 g tepalo yra 80 mg cetostearilo alkoholio.

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

Dozavimas ir vartojimo metodas. Tabletės. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Traumeel
S tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra. Tepalas. Įprasta dozė. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: vartoti
2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 0–2 metų vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 2–6 metų vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 6–12 metų vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. Patepti plonu sluoksniu pažeistą vietą. Ant gydomos vietos galima uždėti tvarstį. Traumeel S tepalu negalima tepti didelio ploto, vartoti ilgai arba
tepti tiesiai ant atvirų žaizdų. Kontraindikacijos. Tabletės. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai medžiagai, pvz., kalninei arnikai (Arnica montana), ramunėlei (Chamomilla), paprastajai kraujažolei
(Achillea millefolium), kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ežiuolių (Echinacea) apskritai negalima vartoti žmonėms, sergantiems progresuojančiomis,
sisteminėmis ligomis: tuberkulioze, leukemija ar į ją panašiomis ligomis, jungiamojo audinio uždegimu (kolageninėmis ligomis), autoimuninėmis ligomis, išsėtine skleroze, AIDS, ŽIV infekcijos sukeltomis ir kitokiomis lėtinėmis virusinėmis ligomis. Tepalas. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai medžiagai, pvz., kalninei arnikai (Arnica montana), vaistinei ramunei (Chamomilla recutita), paprastajai
kraujažolei (Achillea millefolium), kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Tabletės. Sudėtyje yra
laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Tepalas. Sudėtyje yra
13,8 % (V/V) etanolio. Cetostearilo alkoholis gali sukelti vietinę odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Netepti tepalu didelio ploto. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.
Nežinoma. Nepageidaujamas poveikis. Tabletės. 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 (paraudimas, patinimas ir niežėjimas) žmonėms, jautriems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams (pvz., kalninei arnikai, medetkai, paprastajai kraujažolei).
Tokiais atvejais medikamento vartojimas turėtų būti nutrauktas. Odos išbėrimas ir niežėjimas, retais atvejais – veido tinimas, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), galvos svaigimas ir kraujospūdžio sumažėjimas pasireiškė po gydymo preparatais, kuriuose yra ežiuolių (Echinacea) ekstrakto. Pavartojus šio vaisto, gali
padidėti seilėtekis. Tokiu atveju medikamento vartojimą reikia nutraukti. Retkarčiais gali atsirasti alerginių reakcijų dėl homeopatinės veikliosios medžiagos
Mercurius solubilis. Tepalas. Traumeel S tepalas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Retais atvejais
gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų ar lokalių alerginių odos reakcijų (odos uždegimas, paraudimas, patinimas ir niežėjimas). Tokiu atveju vaistinio
preparato vartojimą reikia nutraukti. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Tabletės. Pakuotėje yra 50 tablečių. Tepalas. Tūbelėje yra 50 g tepalo.
Nereceptinis vaistinis preparatas. Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“,
www.heel.lt Teksto peržiūros data. Tabletės. 2011-11-30. Tepalas. 2012-02-28
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.

Miego sutrikimų ir
nervingumo lengvinimas
Neurexan® tabletės • Homeopatinis vaistinis preparatas

1 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.

Terapinės indikacijos. Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo metodas. 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. Nereceptinis vaistinis preparatas.
Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija)
Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt Teksto peržiūros data. 2013-02-13
Prašomeįdėmiai
įdėmiaiperskaityti
perskaityti
pakuotės
lapelį
ir vaistą
vartoti,
nurodyta.
Jei simptomai
nepraeina
Prašome
pakuotės
lapelį
ir vaistą
vartoti,
kaipkaip
nurodyta.
Netinkamai
vartojamas
vaistas
ar atsirado
poveikis,
dėl tolesnionepraeina
vaisto vartojimo
būtina
pasitarti
su gydytoju
arvaisto
vaistininku.
gali
pakenktišalutinis
Jūsų sveikatai.
Jei simptomai
ar atsirado
šalutinis
poveikis,
dėl tolesnio
vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

www.heel.lt

