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LIDT OM HOMØOPATI

Homøopati har gennem mere end 200 år hjulpet 
millioner af mennesker verden over på en mild og 
dybtvirkende måde. De homøopatiske lægemidler kan 
anvendes til både fysiske og psykiske sygdomme. 

Homøopatiens historie og udvikling
Homøopatien blev udviklet af den tyske læge og 
kemiker Samuel Hahnemann (1755-1843). Efter hans 
grundlæggende opdagelser, bredte homøopatien sig til 
England, Frankrig, Rusland, Italien, Grækenland, Indien, 
USA, Argentina og Canada. 

Homøopatien kom også til Danmark, hvor både en 
del læger, dyrlæger og naturmedicenere begyndte at 
anvende den. I årtier blev homøopatisk medicin frem-
stillet på danske apoteker og frem til 1950’erne blev der 
undervist i homøopati på farmaceutuddannelsen.
Den østrigske filosof og videnskabsmand, Rudolf 
Steiner (1864 – 1925), skrev fra 1890’erne og frem til sin 
død, en mængde udgivelser inden for vidt forskellige 
områder såsom arkitektur, pædagogik, landbrug og 
medicin; ligesom han holdt en række foredrag, som har 
inspireret millioner af mennesker verden over. Indenfor 
det medicinske område gav det udslag i, at der opstod 
lægeklinikker, sanatorier, hospitaler, medicinproduk-
tion og hjem for udviklingshæmmede.

Homøopatien har gennem de sidste årtier været i fre-
mgang, og medicinen ordineres af læger, dyrlæger, og 
komplementære behandlere, ligesom mange anvender 
den til selvbehandling. Et af de steder hvor homøopa-
tien har manifesteret sig i sundhedssystemet, er i Tysk-

land, hvor der er hospitaler, med op til 11.000 patienter 
om året, som arbejder efter homøopatiske principper.

KÆRE LÆSER
Dette hæfte omtaler en række af hver dagens akutte symptomer, som homø-
opati ofte kan afhjælpe. Homøopatien har været anvendt i mere end 220 år, 
hvor den har bevist sit værd.

Med dette hæfte henvender vi os direkte til dig for at informere dig om 
muligheden for behandling med homøopati. Homøopatien er til dig, der 
søger en form for medicin, som grundlæggende styrker mennesket og im-
munsystemet. Behandling med hoøopatiske lægemidler bevirker, at menne-
sket bedre kan modstå og overvinde sygdomme og ubalancer.

Det unikke ved homøopatiske lægemid ler er, at de stimulerer kroppens egne 
selvhelbredende kræfter til en varig bedring. De behandler årsagen til symp-
tomerne, i stedet for at undertrykke dem.

Dette hæfte giver indblik i, hvordan man kan behandle velkendte symptomer 
og sygdomme med en række velaf prøvede homøopatiske lægemidler. 

Er du i tvivl om symptomer og diagnose, eller oplever du, at de homøopatiske 
lægemidler ikke hjælper dig til en bedring, bør du altid kontakte en læge.

Foreningen Alma
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PRAKTISKE RÅD VED BRUG AF HOMØOPATI
Indtagelse
Du opnår det bedste resultat i et behandlingsforløb med 
homøopatiske lægemidler, når lægemidlet indtages 
det foreskrevne antal gange om dagen. Har du glemt 
at indtage lægemidlet, indtages det med det samme, 
du kommer i tanke om det. Forsøg ikke at indhente det 
tabte ved at øge mængden næste gang.

Førstegangsforværring
Nogle gange udløser indtag af et homøopatisk læge- 
middel en forværring af symptomerne. Denne forværring 
er velkendt og velbeskrevet og kaldes en førstegangs-
forværring. Den er udtryk for, at lægemidlet har akti-
veret en helbredelsesproces i kroppen, så den nu har 
energi til at skille sig af med sygdommen. Ved tegn på 
førstegangsforværring stoppes indtag af lægemidlet i 
1-2 dage, eller indtil forværringen er aftaget helt. Der- 
efter påbegyndes behandlingen igen – dog med nedsat 
dosering og langsom optrapning over 3-4 dage.

Ved alvorlige symptomer og sygdomme bør man altid 
søge professionel bistand hos behandler eller læge.

Alkohol i homøopati
Bemærk, at de fleste homøopatiske lægemidler, omtalt 
i dette hæfte, indeholder ethanol, dvs. sprit. Alkoholen 
tilsættes dels for holdbarhedens skyld, og dels bruges 
det i udvindingsprocessen for nogle af midlerne. En 
typisk dagsdosis til voksne på 30 dråber om dagen sva-
rer til ca. 1/80 af en genstand. Hvis du ikke vil udsætte 
dig selv eller dit barn (direkte, eller når du ammer) for 
denne minimale alkoholpåvirkning, kan dråberne dryp-
pes i lidt kogt, ca. 80o varmt vand. Det får ethanolen til 
at fordampe, uden at det skader lægemidlets virkning. 
Tilsæt lidt koldt vand og indtag den afkølede væske 
straks.

Opbevaring af midlerne
De homøopatiske lægemidler opbevares ved stuetem-
peratur og bør ikke udsættes for direkte sollys.

Valg af fortyndingsgrad
Enkeltmidlerne fås i forskellige fortyndingsgrader (po-
tenser). Under det enkelte middel kan du læse hvilke 
fortyndingsgrader, du skal vælge til specifikke lidelser. 

Spædbørn 
Spædbørn skal naturligvis have en dosis, der passer til 
dem. Normalt vil man give 1-2 dråber 2 gange daglig. En 
god måde at give lægemidlet til spædbørn er at dryppe 
midlet på moderens bryst (eller sutteflaskens sut) og 
lade alkoholen fordampe, inden barnet lægges til/gives 
flasken. På den måde undgår man at give det meget lille 
barn alkohol. Alternativt kan lægemidlet gives udvortes 
ved at indgnide det i albuebøjningen; og endeligt kan 
moderen indtage lægemidlet i voksendosering og vide-
regive det til barnet via modermælken.

Små børn 
Små børn kan man hjælpe med at indtage lægemidlerne 
ved at blande dem i lidt vand, suge væsken op i en 3 ml. 
sprøjte uden nål, og derefter forsigtigt sprøjte væsken 
ind i barnets mundvige.

OBS: Man må kun ophøre med lægeordineret medicin 
i samråd med sin læge. De følgende råd skal ses som 
forslag og impulser til en mulig behandling, og bør ikke 
udelade en evt. klinisk undersøgelse hos egen læge.

Vejledende dosering

Medmindre andet er nævnt i teksten, er det følgende dosering, der gælder.

Sukkerkugler (globuli) indtages i munden, 
hvor de smelter gradvist, inden de synkes.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 5 sukkerkugler 
3 x dagligt
Børn 1-9 år: 1 sukkerkugle pr. hver 2. leveår 
3 x dagligt (f.eks. 4-årigt barn: 2 sukkerkugler 
3 x dagligt)

Akut dosering
Samme som vejledende blot op til 6 gange 
dagligt.

Dråber fortyndes i et lille glas vand eller dryp-
pes direkte i munden. Bland ikke flere slags 
dråber sammen, men indtag dem umiddel-
bart efter hinanden.

Vejledende dosering
Voksne og børn fra 10 år: 10 dråber 3 x 
dagligt
Børn (1-9 år):  1 dråbe pr. leveår 3 x dagligt

Akut dosering
Voksne og børn fra 10 år: 50 dråber i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ time, 
eller 10 dråber hver ½ time dagen igennem, 
indtil mærkbar forandring indtræder. Herefter 
følges vejledende dosering.
Børn (1-9 år): 5 dråber pr. leveår i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ time, eller 
1 dråbe pr. leveår hver ½ time dagen 
igennem, indtil mærkbar forandring ind-
træder. Herefter følges vejledende dosering.

Drikkeampuller skal forsigtigt rystes eller 
knipses, så væsken i ampullens ”hoved” 
kommer ned i ampullens ”krop”. Herefter 
åbnes ampullen ved at knække halsen. Sug 
indholdet op i munden med det lille sugerør, 
som følger med i æsken.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 
1 ampul hver 3. dag.
Børn 1-2 år: ¼ ampul hver 4. dag
Børn 3-9 år: ½ ampul hver 3. dag

Akut dosering
Voksne og børn fra 10 år: 1 ampul dagligt
Børn (1-9 år): ¼-½ ampul dagligt.

Pulver lægges på tungen, hvor det smelter og 
synkes. Måleske følger med i glasset.

Vejledende dosering 
Følg anvisningerne på pakningen.



Homøopatisk husapotek

6 7

PRAKTISKE RÅD VED BRUG AF HOMØOPATI .................................................4
BLÆREBETÆNDELSE ...................................................................................8
BRONKITIS .................................................................................................9
BULER, SLAG, FORSTUVNINGER OG SPORTSSKADER ................................. 10
BØRNEORM ...............................................................................................11
BØRNESÅR ................................................................................................ 12
FEBER ....................................................................................................... 13
FNAT ......................................................................................................... 14
FORKØLELSE ............................................................................................. 15
FORSTOPPELSE ......................................................................................... 16
HALSBETÆNDELSE .................................................................................... 17
HOSTE ...................................................................................................... 18
HUD, HÅR OG NEGLE ................................................................................. 19
HØFEBER ..................................................................................................20
IMMUNFORSVAR .......................................................................................22
INFLUENZA ................................................................................................24
INSEKTSTIK .............................................................................................. 25
JERNMANGEL ............................................................................................26
LUS...........................................................................................................28
MAVEKRAMPER, NERVØSE ........................................................................29
MAVESYRE, FOR MEGET .............................................................................30
MAVESYRE, FOR LIDT ................................................................................ 31
MELLEMØRE BETÆNDELSE .........................................................................32
MENSTRUATION S SMERTER .......................................................................33
PANDE-/BIHULEBETÆNDELSE ....................................................................34
REJSEDIARRÉ ............................................................................................ 35
SKÆRMTRÆTHED .....................................................................................36
SMÅSÅR OG RIFTER ..................................................................................38
SOLEKSEM ................................................................................................39
SPÆNDINGSHOVEDPINE ............................................................................40
SVAMP ..................................................................................................... 41
SØVNFORSTYRRELSER ..............................................................................42
TRANSPORTSYGE ......................................................................................43
VORTER ....................................................................................................44
ØJENBETÆNDELSE ....................................................................................46
VEKSELFODBAD ........................................................................................47

INDHOLDSFORTEGNELSE



Homøopatisk husapotek

8 9

BLÆREBETÆNDELSE
Symptomerne ved blærebetændelse kan bestå af vand-
ladningstrang med mange små vandlad ninger og svien i 
urinvejene samt evt. smerter i blæren. Betændelsen kan 
udløse feber. 

En blærebetændelse kan dog også være uden særlige 
symptomer – især hos ældre mennesker og helt små 
børn. Ved feber uden tydelige symptomer er det vigtigt 
at få stillet en diagnose hos lægen.

Blæren er et organ, som er meget påvirkeligt af 
nervesystemet. Derfor er det vigtigt at slappe af, hvis 
man har fået blærebetændelse. Pas på med kulde, 
tag tøj på, som går ned over lænden og hold fødderne 
varme, evt. med et fodbad (se beskrivelse af veksel-
fodbad side 44). Sørg også for at sidde på et underlag i 
stedet for direkte på den kolde jord, den kolde sten eller 
direkte på græsset.

Cantharon indeholder stoffer, som angriber betæn-
delsen (udtræk fra bier og sølv), stoffer som opbygger 
slimhinderne (sølv og agerpadderok) samt planten Echi-
nacea (smalbladet solhat), som styrker immunsystemet. 

Te: Gyldenris-te som virker vandrivende, gør slimhin-
derne i blære, nyrer og bækken bløde og glatte, så 
bakterier ikke kan hæfte sig fast. Salvie-te som virker 
desinficerende og vanddrivende. Agerpadderok-
ke-te indeholder kisel og virker styrkende på nyre- og 
blærevævet.

For uddybende beskrivelse og behandling: 
Se vores hæfte ”Naturlig hjælp til blærebetændelse”.

BRONKITIS

Hos nogle udvikler en forkølelse sig videre til bronkitis. 
Akut bronkitis rammer især mindre børn, og nogle børn har 
en større tendens til at få bronkitis end andre.  

Det er vigtigt at sørge for, at børn, med tendens til til-
bagevendende bronkitis og forkølelse, holdes varme. 
Noget af det mest effektive er at give dem uldundertøj på, 
især uldundertrøje. Man kan købe uldundertrøjer til børn 
med bomuld ind mod huden, så den føles blød og ikke 
kradser.

Der er forskellige homøopatiske lægemidler til akut bronki-
tis – disse vælges ud fra symptomerne: 
Ved slimraslen og feber anvendes BroronBørn. 

Ved tør hoste anvendes Drosera comp.  

Ved voldsom hoste med sejt slim og opkastfornemmelse 
anvendes Ipecacuanha comp. 

Hvis hosten varer længere end tre uger; og hvis man får 
feber, smerter og/eller åndenød, skal man konsultere 
lægen.
 
Te: Drik en blanding af timian og salvie, gerne sødet med 
honning. 
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BULER, SLAG, FORSTUVNINGER OG SPORTSSKADER
Aktive børn og voksne kan ikke undgå at slå sig ind i mel-
lem. Når skaden er sket, er det vigtigt at rense og køle det 
tilskadekomne område ned med koldt vand eller istern-
inger, og evt. at holde området højt. Ved forstuv ninger er 
det en god idé at lægge en let forbinding.

Til at lindre slag, buler og forstuv ninger – og til at opnå en 
hurtigere heling kan bruges Arnica D6. 

Dette lægemiddel virker på tre måder: 
1. Det styrker nervesystemet. 
2. Det styrker kredsløb og hjerte. 
3.  Det optrapper blodforsyningen til det skadede område, 

så en hurtigere heling kan finde sted.

Det er vigtigt at behandle hurtigt, når skaden er opstået. 
Så vil virkningen indfinde sig tilsvarende hurtigt.  

Arnica Liniment kan smøres direkte på skaden - det må 
dog ikke smøres direkte i åbne sår. 

BØRNEORM

Børneorm er en meget udbredt parasit hos de fleste 
småbørn. Nogle børn bliver inficeret igen og igen. Andre 
har det kun en enkelt gang eller undgår det helt.  
Med homøopatisk behandling er målet at gøre livsbetin-
gelserne svære for ormene, samt udlede affaldsstoffer fra 
dem. Midlerne, som nævnes her er tænkt som supplement 
til traditionel ormebehandling samt forebyggelse af fremti-
dige angreb. 
De kan naturligvis anvendes af hele familien, som kan 
være smittede og skal have orme-kur sammen med barnet.

 

Mesenchym comp. virker miljøregulerende i tarmen, så 
ormene ikke trives. 
Børn over 12 år kan desuden gives Heparon, som hjælper 
med at afgifte affaldsstofferne fra ormene. 
Børn under 12 år gives Cichorium comp. 
Giv desuden rå gulerod, hvis fibre hjælper med at trans-
portere affaldsstoffer ud, samt indeholder betacaroten, 
som styrker slimhinden.



Morgenfrue (Calendula officinalis) Ind-
går i Morgenfruesalve. Virker alment 

sårhelene og styrkende for huden.
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BØRNESÅR
I perioder er der udbrud af børnesår – ofte blandt børne-
havebørn og skolebørn, men voksne kan også få børnesår. 
Sårene kommer især i ansigtet og hårbunden, men kan 
komme overalt på kroppen. Det er sår, som danner gul/
brune skorper, og som kan være mere eller mindre udbred-
te. Sårene skyldes streptokok- eller stafylokokbakterier 
og er meget smitsomme. Derfor bør børn med sår holdes 
hjemme indtil sårene er tørret ind og skorperne er faldet af. 

Det homøopatiske lægemiddel Natrium comp. er udviklet 
specielt til at behandle børnesår. Virkningen af Natrium 
comp. viser sig efter 4-6 dage, hvor sårene begynder at 
forsvinde. Man bør fortsætte behandlingen nogle dage 
efter, at sårene er forsvundet. 

De smitsomme sår kan samtidig med indtagelse af Natri-
um comp. behandles udvortes med Morgenfruesalve. 
Smør salven på området efter behov.

Håndhygiejne er vigtigt for at forhindre smittespredning. 
Vask derfor altid hænderne efter kontakt med sårene.

FEBER
Feber er en naturlig reaktion, som kroppen igangsætter 
for at bekæmpe bakterier og vira.
Ved feber skal man forsøge at afklare årsagen til dens 
opståen. De hyppigste årsager er forkølelse, halsbetæn-
delse, bronkitis, blærebetændelse, maveinfektion og in-
fluenza. Man giver først og fremmest den homøopatiske 
behandling, der er foreslået under beskrivelsen af de 
enkelte sygdomme. 

Ved akutte betændelser med feber, hældes 50 dråber 
(børn 25) Ferrum phos. D12 i et glas vand og drikkes 
slurkvist i løbet af ½ time, 3 gange dagligt, indtil tem-
peraturen er normal.
Ved feber med risiko for feberkramper anvendes desud-
en Apis/Belladonna i kombination med Ferrum phos. 
D12.

Apis/Belladonna støtter immunsystemet, virker varme-
fordelende og forhindrer en for stærk blodtilstrømning 
til hovedet, som kan fremkalde feberkramper.

Argentit comp. gives ved akutte betændelser med høj 
feber. Dette lægemiddel kan gives sammen med det 
specifikke lægemiddel, angivet under de forskellige in-
dikationer i dette hæfte. Argentit comp. stimulerer akut 
immunsystemet, så kroppen får energi til at bekæmpe 
betændelser og infektioner.  

Aconitum D6 kan gives i akut dose ring i det første feber-
stadie med ryste- og kuldefornemmelse. 

Søg læge ved mistanke om lungebetændelse.
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FORKØLELSE
Almindelig forkølelse er kroppens reaktion på kuldepå-
virkninger og smitte. En almin d elig forkølelse kan på 
den ene side være ret uskyldig, hvis den forløber har-
monisk. På den anden side kan en forkølelse udvikle sig 
til hals betændelse, bronkitis, lungebetæn d else og evt. 
infektions-astma, hvis man er disponeret for det. Det 
er derfor vigtigt, at man tager symptomer på forkølelse 
alvorligt. 

Snuron tages allerede ved de første tegn på forkølelse. 
Det styrker immunsystemet og befordrer en sund 
sekretion. Den sunde sekretion bevirker, at infektionen 
ikke så let går ind i kroppen, symptomerne letter og 
forkølelsen er hurtigere overstået.
Nogle mennesker – især børn – bliver oftere forkølet 
end andre. De mangler jern, og her er det en god idé at 
styrke jernoptagelsen med det homøopatiske lægemid-

del JernVital H. Se beskrivelse i afsnittet om jernmangel 
side 28. 

Echinacea comp. kan anvendes forebyggende, og Argen-
tit comp. styrker immunsystemet straks efter indtag. 
Se beskrivelse i afsnittet om immun forsvar side 20.

Ofte kan en forkølelse tages i opløbet ved at tage Aco-
nitum/Eucalyptus organocomp. i akut dosering ved de 
første tegn på forkølelsessymptomer (se dosering s. 7).

Hvis børn er kronisk snottede, er der muligvis en over-
følsomhed for mælkeprodukter.

For uddybende beskrivelse og behandling: Se vores 
folder ”Forkølelse”

FNAT
Hos mange børn og unge kan fnat udvikle sig til en 
plage. Knapt har man afsluttet en kur, før en ny smitte 
kan konstateres. 

Med homøopatisk behandling kan man have held til 
at omstemme miljøet i huden, så de små parasitter 
ikke kan trives. Det vil ikke slå dyrene ihjel; men det 
kan forebygge evt. ny smitte. Midlerne nævnt her er 
velegnede til at bruge samtidigt med og opfølgende på 
udvortes behandling med creme mod fnat fra apoteket.

Biron virker kløestillende og lindrende ved alle former 
for insektstil (selvom fnat teknisk set ikke er et insekt, 
men en mide). Sulfur D6 virker kløestillende og påvirker 
stofskiftet i huden. Sammen påvirker de miljøet i huden, 
så de små miders livsbetingelser forringes. 
Hvis huden reagerer med kløende væskefyldte blærer, 
kan man supplere behandlingen med Natrium comp.



Skovsyre (Oxalis acetosella) Indgår i 
Oxalis comp. Virker krampeløsnende 
på solar plexus,  som styrker nerveim-
pulserne i fordøjelsessystemet.
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FORSTOPPELSE
Forstoppelse kan skyldes mange ting. En del mennesker 
oplever, at maven går i stå, når de er væk fra de vante 
hjemlige omgivelser, f.eks. på rejser. Andre får forstop-
pelse, hvis de i en periode lever for usundt og får for lidt 
væske og fibre. 

Ved forstoppelse i forbindelse med rejse er det en god 
idé at indtage Heparon. Det stimulerer lever og galde, 
og derfra stimuleres fordøjelse og udskillelse. Som 
alternativ, f.eks. ved børn under 12 år, kan også bruges 
Cichorium comp.

Tag også mælkesyrebakterier under rejser. 

Nogle mennesker får forstoppelse, fordi psyken let går i 
maven på dem og derved delvist blokerer tarmens bev-
ægelser. Fordøjelsen bliver lettere træg hos ældre men-
nesker, fordi tarmene har tendens til at blive slappe, og 
mængden af fordøjelses enzymer er reduceret. 

Oxalis comp. er et middel, som virker krampeløsnende 
på fordøjelsessystemet. Det er et godt middel ved 
forstoppelse, evt. sammen med Heparon eller Cichori-
um comp., hvis nervesystemet er årsag til forstoppelse. 
Oxalis comp. er et vigtigt lægemiddel, hvis sorger og 
bekymringer påvirker fordøjelsen og har udløst kronisk 
forstoppelse, eller hvis gamle chok er grunden til den 
kroniske forstoppelse. 

Til spædbørn med forstoppelse anvendes Cichorium 
cum stanno. 

Kostændring og tilstrækkeligt med væske er vigtigt. 
Ligeså er en god nattesøvn fremmende for en sund 
fordøjelse. 

HALSBETÆNDELSE
Vi kender det alle sammen: Man vågner en morgen og 
mærker ved den første synkebevægelse, at det gør ondt 
i halsen. Det gør ondt at spise eller drikke. 

Nogle halsbetændelser kan være meget aggressive med 
hævede lymfekirtler på siden af halsen. Hvis man fort-
sat har det dårligt dagen efter opstart af homøopatisk 
behandling, bør man søge læge for at få stillet en 
diagnose. Hos unge mennesker kan der være tale om 
kyssesyge (mono nukleose).
Cinnabaris D6 er et homøopatisk pulver, som skal 
smelte på tungen. Det lindrer smerterne og bekæmper 
infektionen ved halsbetændelse. Cinnabaris D6 må hø-
jst anvendes i 14 dage. Ved længerevarense/tilabegven-
dende halssmerter anvendes Cinnabaris D12. 
Hvis halsen er meget rød og hævet, er det en god idé at 
supplere med  Apis/Belladonna. 

Hvis man har tendens til at få halsbetændelse ofte kan 
man styrke mandlerne generelt med Tonsillae pallati-
nae D6 når infektionen er overstået. 

Desuden kan man støtte immunforsvaret generelt ved 
yderligere at indtage Argentit comp. Det har en akut 
stimulerende virkning på immunsystemet. Se beskriv-
else i afsnittet om immunforsvaret side 20.

Te: Kamille-te indeholder æterisk olie, som selv i ganske 
små mængder virker dræbende på streptokokker og 
stafylokokker, som ofte er de bakterier, der forårsager 
halsbetændelse.
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HUD, HÅR OG NEGLE
Vores hud, hår og negle er alle opbygget af keratin, som 
er et svovlholdigt protein. Det kan danne lange fibre, 
som er meget modstandsdygtige; og som derfor danner 
det perfekte beskyttelseslag for vores krop.

Quartz, som også kaldes kisel og silicea, binder vand i 
hudens og hårrøddernes bindevæv og er en vigtig byg-
gesten til sund og velfungerende hud og hår. 

Quarz D6 styrker hud, hår og negle og kaldes også det 
homøopatiske skønheds-middel, da det også styrker 
hudens spændstighed og dermed forebygger rynkedan-
nelse. Desuden er det virksomt ved revner i huden – 
både på hænder og fødder.

Et supplement hertil kan være Sulfur D12, som hjælper 
kroppen med at lede quarz derhen, hvor der er brug for 
det, samtidigt med at det stimulerer svovlet i keratins 
proteinforbindelser.

En kost rig på frugt og grønt samt rent vand er en god 
hjælp til stærk og sund hud, hår og negle.

Flækkede og misfarvede tånegle samt revner mellem 
tæerne, kan være tegn på fodsvamp (se afsnit om 
svamp på s. 41).

HOSTE

Hoste er symptom på en ubalance i bronkier og lunger, 
som immunsystemet via hosten forsøger at bringe i bal-
ance igen. Det er vigtigt, at symptombilledet forandrer 
sig – fra en ubehagelig hoste, til slim begynder at løsne, 
og til hosten gradvist aftager. Når slimen er løsnet og 
kommet ud, er det tegn på, at der atter er balance i 
bronkier og lunger. 

Hostesymptomerne kan være meget forskellige: 

Ved hoste med slimraslen anvendes BroronBørn både 
til børn og voksne. Er slimen så sej, at det giver anled-
ning til opkastfornemmelser anvendes Ipecacuanha 
comp. 

Ved tør og irriteret hoste anvendes Drosera comp. Hos 
voksne kan yderligere anvendes Cuprum aceticum D6.

Ved voldsomme hosteanfald forårsaget af infektioner, 
hvor kroppen ikke har kræfter til at færdiggøre sygdom-
men, anvendes Kalium carb. comp. 

Ved falsk strubehoste hos børn anvendes Rumex comp. 

Til voksne med kronisk bronkitis med meget fastsid-
dende slim, også kaldet ”gammelmandsbronkitis” eller 
”tobaks–hoste” anvendes BroronVoksen.
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HØFEBER
Antallet af danskere med høfeber er stigende. Voks-
ne og ældre mennesker, som ikke tidligere har haft 
høfeber, får høfeberanfald. Man kender ikke årsagen til 
denne stigning i antallet af pollenallergikere. 

Med den homøopatiske behandling ønsker man at 
styrke organismen og immun  sy stemet, så den bliver i 
stand til at afvise pollen ved kontakt med slimhinderne 

i næse eller øjne. Det kan man først og fremmest opnå 
ved at styrke binyrer, nyre-/blæresystemet samt ved at 
forstærke slimhinderne i næse, øjne og tarmsystemet.
Høron er et homøopatisk lægemiddel, som styrker 
nyre-/blæresystemet og opbygger slimhinderne. 

Ved akutte høfeberanfald indtages Høron i akut doser-
ing. Her har lægemidlet i reglen en lige så hurtig og god 

virkning som antihistaminer. Lægemidlet Glandula suprarenalis D6 kan anvendes ved kraftige høfeberanfald, som 
Høron ikke er i stand til at standse.

Suppler evt. Høron med Calcium comp., som virker antiallergisk ved nældefeber og høfeber.

Høron an vendes også som et forebyggende middel ved høfeber: Indtag midlet i vejledende dosering 1-2 måneder, 
inden høfebersæsonen begynder. Fortsæt til sæsonen er ovre. 

Ved kraftige allergireaktioner søges læge.



Smalbladet Solhat (Echinacea angustifolia) 

Indgår i Echinacea comp. 

Virker  alment styrkende på immunsystemet.
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IMMUNFORSVAR
Vores immunsystem spiller en helt afgørende rolle for 
vores sundheds tilstand. Især har det stor betyd ning, at 
vi er i stand til at modstå og bekæmpe akutte og kroni-
ske infektioner.

I det følgende omtales 4 homøopatiske lægemidler, 
som aktiverer immunsystemet på forskellige måder:

Echinacea comp. er et plantemiddel, som først og 
fremmest bruges forebyggende til at aktivere immunsys-
temet og rense kroppen for latente infektioner. Det in-
deholder Echinacea (solhat). Denne plante er kendt for 
sin styrkende virkning på blodets hvide blodlegemer. 
De hvide blodlegemer spiller en vigtig rolle for kroppens 
evne til at bekæmpe infektioner. Echinacea comp. inde-
holder desuden timian og salvie. Disse to planter har en 
rensende, infektionsbekæmpende og desinfi cerende 
virkning.   

Indtag Echinacea comp. i vintermånederne for at gøre 
kroppen modstandsdygtig over for vinterens infektion-
er. Kan tages akut op til 6 gange daglig.

Argentit comp. er et homøopatisk lægemiddel til brug 
ved mange forskellige akutte infektioner, f.eks. hals-
betændelse, blærebetændelse, underlivsbetændelse og 
bryst betændelse. Det giver immunsystemet et kraftigt 
boost, og helbredelses processen i kroppen går be-
tydeligt hurtigere. 

Det er dog vigtigt at supplere med det specifikke 
homøopatiske læge middel til den aktuelle infektion 
eller betændelse samtidigt med Argentit comp. 

Man kan ofte bekæmpe en netop opstået infektion ved 
at indtage akut dosis 50 dråber Argentit comp. ved sen-

getid. Det bevirker, at man falder i dyb søvn og sveder i 
løbet af natten. Det skyldes, at kroppen regenerer under 
søvnen. Argentit comp. styrker denne proces. 

Triplex organocomp kan anvendes til svækket immun-
forsvar, hvor kroppen selv har svært ved at bekæmpe 
infektioner. Midlet kan også bruges forebyggende som 
immunstyrkende middel.

Ferrum phos. D12 er en homøopatisk jern/fosfor-forbin-
delse. Kroppen forbruger jern, når den skal bekæmpe 
infektioner. Mange mennesker mang ler jern eller har et 
for lavt jernspejl – især kvinder og mindre børn. Det gør 
det sværere for dem at bekæmpe infektioner. Ferrum 
phos. virker især på mennesker, som er mere eller 
mindre blege og har tendens til forkølel se, bronkitis og 
lungebetændelse. 

Til børn under 2 år kan Echinacea comp. og Argentit 
comp. være for stærke, og her er Ferrum phos. D12 et 
både mildt og effektivt virkende infektionsmiddel.



Honningbi (Apis mellifica) Indgår i Biron i D6 og D30. 
Indeholder både myresyre og magnesium og normaliserer 

immunsystemet og dermed den allergiske reaktion.
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INFLUENZA
Især ældre mennesker og mennesker med svækket immunsystem rammes hårdt af influenza. Det er dog ikke alle, 
som er modtagelige for influenzavirus. Mennesker med et stærkt immunsystem rammes sjældnere, og får de influ-
enza, bekæmper de den hurtigere. 

Når man mærker de første influenzasymptomer, indtages Influron i akut dosering. På denne måde kan en influenza 
afkortes. Får du ikke taget influenzaen i opløbet, vil Influron stadig lindre symptomerne og forebygge følgesygdom-
me. 

Aconitum/Eucalyptus organocomp. kan indtages i akut dosering, for at lindre symptomerne.

Forebyg evt. med Echinacea comp., se beskrivelse i afsnittet om immunforsvar side 20.

For uddybende beskrivelse og behandling: Se vores folder ”Influenza”.

INSEKTSTIK
Mennesker reagerer på insektstik og bid – det kend-
er vi alle. Myg, hvepse, bier, lopper, myrer og klæger 
efterlader alle en smule gift, når de stikker eller bider 
os. Vores krop reagerer på de fremmede stoffer med 
hævelse, kløe, rødmen og smerte. Reaktionerne på stik-
ket/bidet er forskellige og kan ændre sig over tid.

Man kan gennemføre en forebyggende behandling 
af insektstiksallergi og overreaktioner med det 
homøopatiske lægemiddel Biron, som indeholder små 
doser stærkt fortyndet bigift. Når man behandler allergi 
med homøopatisk medicin, søger man at genoprette 
kroppens normale reaktion – hvor giften bekæmpes 
i det lokale væv, og hvor immunforsvarets reaktion 
afbalanceres. Efter en homøopatisk behandling vil et 
nyt stik/bid normalt hurtigt falde til ro og ophøre med at 
klø. 

Gennemfør 2-3 måneders forebyggende behandling 
med Biron i vejledende dosering. Start 2-3 måneder før 
sæson for insektstik, det anbefales at gentage behan-
dlingen 2-3 år i træk op til og under insektstik-sæsonen. 

Bemærk: Har du én gang i dit liv reageret livstruende på 
insektstik, bør du altid bære din lægeordinerede allergi-
medicin på dig i sæsonen for insektstik.

Biron er også velegnet til akut dosering ved insektstik, 
idet lægemidlet på kort tid reducerer hævelse og kløe. 
Hvis man har fået myggestik, kan man smøre lidt Biron 
på stikket. Det standser hurtigt kløen, og hævelsen 
fortager sig. Søg altid læge ved kraftige reaktioner.

Vær desuden altid opmærksom på, om stikket forandrer 
udseende: Bliver det større og kommer der en varm og 
“dunkende“ fornemmelse på stedet, kan det være tegn 
på infektion og lægen skal konsulteres.

Nogle mennesker tiltrækker myg mere end andre. Efter 
behandling med Biron virker man mindre tiltrækkende 
på myg.

For uddybende beskrivelse og behandling: Se vores 
folder ”Insektstikallergi”.
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JERNMANGEL
Fra naturens side har kvinden, fra puberteten og resten 
af livet, generelt et lavere jernspejl end manden, og 
kvinden taber også jern via de månedlige menstrua-
tioner. Børn kan også mangle jern i voksealderen.

Ved infektioner forbruger kroppen jern. Symptomerne 
på jernmangel er bl.a. træthed, blegt ansigt, svim-
melhed, lavt blodtryk, større modtagelighed for infek-
tioner, modløshed og mangel på initiativ.

Et kosttilskud med jern virker ofte på symptomerne; 
men mange mennesker har svært ved at optage og ud-
nytte jern via kost og kosttilskud. Dette medfører, at de 
er nødt til at tage jerntilskud næsten hele tiden.  
Her kan med fordel suppleres med homøopatisk jern, 
idet det støtter kroppen, så den bliver i stand til bedre 
at optage, udnytte og holde på jern. 

JernVital H er et homøopatisk lægemiddel, som styr ker 
jernoptagelsen og stimulerer de dynamiske jernpro-
cesser i kroppen. Det an vendes ved tilbagevendende 
jernmangel, under graviditet, ved træthed, lavt blodtryk, 
ved psykiske belastninger med tendens til modløshed 
og stress samt ved længerevarende og kronis ke infek-
tioner.

Indtages som en kur i vejledende dosering i 1-2 måned-
er. (se dosering s. 7)

For uddybende beskrivelse og behandling: Se vores 
folder ”Naturlig hjælp til jernmangel”.



Rod fra vellugtende Kamille (Matricaria recutita (Chamomilla), 
radix) Indgår bl.a. i Chamomilla comp. og Colon/Chamomilla 

comp. Virker krampeløsnede på kroppen og psyken.
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MAVEKRAMPER, NERVØSE
Det er især lidt følsomme børn, som har tendens 
til mavekramper. Kram perne kommer, når de bliver 
nervøse eller anspændte – f.eks. hvis de skal ud og 
rejse, have en kammerat med hjem for første gang, skal 
overnatte hos bedsteforældrene, mor skal være væk fra 
hjemmet en eller to dage, de skal have nyt tøj, eller hvis 
mor eller far har skældt ud. Man kan sige, at det psyki-
ske pres går i maven på børnene. Der kan, som det fre-
mgår af eksemplerne, også være tale om, at de reagerer 
med mavesmerter og mavekramper over glædelige ting. 

Chamomilla comp. virker varmende, beroligende og 
krampeløsnende. 

Voksne kan, udover Chamomilla comp., behandles med 
Magnesium phos. D6.

Colon/Chamomilla organocomp. anvendes til voksne 
med mavesmerter pga. irritabel tyktarm.

Voksne kan også få mavesmerter og mavekramper, som 
er psykisk udløst. Mavekramper kan også skyldes aller-
giske reaktioner på madvarer. Her bør det undersøges, 
om der er madvarer, man ikke tåler.

LUS
Det er meget individuelt, om man bliver smittet med 
lus. Nogle børn har i perioder næsten hele tiden lus og 
er knapt færdige med en lusekur, før de får nogle nye; 
mens deres sidekammerater i skolen måske aldrig får 
dem. 
Man kan ikke slå lus ihjel med homøopati; men der 
findes midler, som man kan prøve for at forebygge ny-
smitte. Her anvendes Biron både som behandling mod 

evt. kløe og irritation samt forebyggende. Samtidigt ind-
tages Sulfur D6, som kan omstemme miljøet i huden, så 
den bliver mindre attraktiv for de små dyr at leve på.
Sulfur D6 kan desuden anvendes direkte i håret. Dryp 
nogle dråber i hænderne og gnid ind især i nakken og 
bag ørerne. 
Midlerne kan anvendes samtidigt med de lusemidler, 
der kan købes på apoteket. 
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MAVESYRE, FOR MEGET
Brændende smerter i maven, sure opstød og hals-
brand kort tid efter indtag af mad er meget almindelige 
symptomer. Det gælder især ved madvarer som reager-
er surt i organisen, f.eks. kød, æg, kaffe, alkohol, slik 
samt stærkt krydret, saltet, stegt og fed mad. For rigelig 
madindtag og overvægt kan også være udløsende år-
sager til symptomerne. 

I fagsproget kalder man symptomerne for reflux. Mave-
syre kommer op i spiserøret og kan her udløse 
spiserørskatar. 

For meget mavesyre belaster maveslimhinden og kan 
være forårsaget af stress eller være arveligt betinget. 
Det kan også forværre et evt. mavesår. 

Mavesår kan skyldes en bakterie, Helicobactor pylori, 
i mavesækken. Rygning fordobler tendens til mavesår, 
og indtag af acetylsalicylsyre og smertestillende gigt-
medicin spiller også en væsentlig rolle for udvikling af 
mavesår.

Kostændring, i form af mere basisk kost og let fordø-
jelige madvarer samt indtag af homøopatiske læge- 
midler, kan ofte afhjælpe symptomerne. Hvis disse 
tiltag ikke hjælper, bør man opsøge en læge. 

Robinia comp. virker opbyggende på maveslimhinden 
og afbalancerende på mavesyreproduktionen samt 
psykisk beroligende. 

JernVital H virker afbalancerende på syre-/basebalan-
cen i kroppen og dermed også på mavesyreproduk-
tionen. Desuden er den et vigtigt middel, som supple-
ment efter evt. blødende mavesår.

AstaXantip indeholder stor koncentration af havalgen 
Haematococcus Pluvialis, som indeholder det røde 
farvestof Astaxanthin. Astaxanthin er en stærk antioxi-
dant og provitamin-A. A-vitamin styrker slimhinder over-
alt i kroppen. Vejledende dosering: 1 kapsel dagligt, 
indtages om morgenen i forbindelse med et måltid.

Carbomin er et basepulver, som indtages om morgenen. 
Vejledende dosering: 1 tsk. Carbomin røres ud i et glas 
lunkent vand og drikkes 20 min., før morgenmåltidet 
indtages.

Vær opmærksom på at sympromerne på for meget 
mavesyre kan være de samme, som når man producerer 
for lidt mavesyre. Se næste side.

(Robinia Pseudoacacia). Indgår i Robinia 
comp. Virker opbyggende på slimhinderne i 
mave og tolvfingertarm.

MAVESYRE, FOR LIDT
En ofte overset årsag til mavesymptomer er for lidt 
mavesyre. Symptomerne er meget identiske med for 
meget mavesyre. Det kan derfor være svært at skelne 
imellem de to ubalancer. 

Mavesyre har til formål at nedbryde uønskede bakterier 
samt proteiner og mineraler i fordøjelsen. Er der ikke 
syre nok, bliver mavens udtømningstid langsommere, 
og uønskede bakterier nedbrydes ikke. Den deraf 
følgende forrådnelse af ufordøjet mad kan resultere i 
talrige symptomer.  

Cuprum aceticum D6 stimulerer saltsyreproduktionen 
og er dermed en opbyggende faktor for den manglende 
mavesyre. 

For at stimulere fordøjelsesprocessen til at optage og 
omsætte næringsstofferne optimalt kan indtages Argen-
tum nitricum D6. 

Robinia comp. virker opbyggende på maveslimhinden 
og afbalancerende på mavesyreproduktionen samt 
psykisk beroligende. 

JernVital H virker afbalancerende på syre-/basebalan-
cen i kroppen og dermed også på mavesyreproduk-
tionen.

Heparon er et levermiddel, som styrker fordøjelsen og 
virker stimulerende på fordøjelsessafterne og galden.

AstaXantip indeholder stor koncentration af havalgen 
Haematococcus Pluvialis, som indeholder det røde 
farvestof Astaxanthin. Astaxanthin er en stærk antioxi-
dant og provitamin-A. 
A-vitamin styrker slimhinderne overalt i kroppen. 

Vejledende dosering: 
1 kapsel dagligt, indtages om morgenen i forbindelse 
med et måltid.
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MELLEMØRE BETÆNDELSE
Mellemørebetændelse rammer især små børn. Mellemø-
rebetændelsen kan komme pludseligt og være meget 
smertefuld. Helt små børn begynder ofte at klage sig, 
græde og skrige. Det kan være svært at finde ud af, hvad 
der er galt, fordi de ikke kan fortælle det. Ofte tager de 
sig til ørerne, og så ved man, at det er mellemørebetæn-
delse. Lad en læge stille diagnosen. 

Silicea/Belladonna comp. er et homøopatisk lægemid-
del, som virker hurtigt ved mellemørebetændelse.

Akut dosering/spædbørn: 
Hæld 5 dråber op i ca. 5 ml. vand og lad barnet drikke 
blandingen inden for 15 minutter. En god måde at give 
spædbarnet dråberne på, er ved at benytte en 2 ml. 
sprøjte uden nål (kan købes på apoteket). Med den kan 
man suge lidt af blandingen op af glasset og dernæst 
sprøjte blan   d ingen ind i munden på spæd barnet lidt ad 
gangen. 

Silicea/Belladonna comp. virker både beroligende og 
bekæmper infek tionen. Behandlingen gentages efter 
behov.

Ferrum phos D6 gives ved feber. Ved risiko for feber-
kramper gives desuden Apis/Belladonna Det sænker 
feberen og hjælper med til at bekæmpe infektionen. 

For uddybende beskrivelse af dosering til spædbørn: Se vo-
res hæfte ”Naturlig hjælp til Graviditet, fødsel og spædbørn” 
side 45 samt side 6 under Alkohol i homøopati.

MENSTRUATION S SMERTER
Piger og kvinder kan være plaget af menstruationskram-
per og smerter op til tiden for den månedlige menstrua-
tion. Nogle piger har disse krampesmerter i en periode 
på et par år, hvorefter de ophører. Men hos nogle piger 
og kvinder fortsætter de i årevis. 

Chamomilla comp. virker krampeløsnende. For at opnå 
en dyb og varig effekt skal lægemidlet indtages kur-
mæssigt i 2-3 måneder, uanset om man mærker smerter 
eller ej. Når smerterne er til stede, kan Chamomilla 
comp. indtages i akut dos ering. 
Erfaringer med lægemidlet har vist, at man ved den 
første menstruation efter opstart på indtagelsen af  
Chamomilla comp. ofte får kraftige smerter nogle timer, 
og derefter begynder det at hjælpe mærkbart.  
Der er her tale om, at lægemidlet er begyndt at gøre sin 
virkning. Det er det, man kalder en førstegangsforvær-
ring. Læs mere om førstegangsforværring på side 6.

Magnesium phos D6 virker afslappende på musklerne 
og kan lindre menstruationssmerter. Der hældes ca. 50 
dråber i en kop varm vand, som drikkes i små slurke 
over 15-30 min. Dette gentages efter behov.

Hvis ovenstående behandling ikke har den ønskede 
effekt, og menstruationerne er kraftige eller uregelmæs-
sige, er der hjælp at hente ved en behandler.
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PANDE-/BIHULEBETÆNDELSE
Pande-/bihulebetændelse opstår ofte i forbindelse med 
en forkølelse, hvor betændelsen sætter sig fast i pan-
de- og bihuler. Betændelsen udløser smerter i pande, 
øjenhule, næseryg og kindben. 

Når man bukker sig fremover og holder hovedet ned, 
kan der mærkes dunkende smerter i pande- og/eller  
bihuler. Oftest er betændelsen forbundet med en let 
feber. Får betændelsen lov til at sætte sig fast, kan den 
blive kronisk. Når den er blevet kronisk, bliver pande- 
og bihuler meget følsomme over for kulde og træk.

Ved akut pande-/bihulebetændelse anvendes Berberis 
comp., som indtages i hyppige doseringer.

Er bihulebetændelsen blevet kronisk indtages Sineron, 
som har 3 
virkningsmekanismer:

1. Angriber betændelsen
2.  Stimulerer sekretionen fra næsen, så betændelsen 

renses ud.
3.  Virker på sigt opbyggende på slimhinderne, så de 

lettere afviser bakterier og vira.

Sineron indtages kurmæssigt i tre måneder. Det kan 
styrke effekten af behand lingen at tage ansigtsdamp i 
kamillete, så pande- og bihuler bliver gennemvarmet.

REJSEDIARRÉ
Mange mennesker, som tager på rejse uden for Europa, 
oplever, at de under ferien rammes af en maveinfektion, 
som giver diarré. 

Det homøopatiske lægemiddel Arsenicum album D6 er 
et vigtigt lægemiddel, hvis man får maveinfektion og 
diarré under rejsen. I så  fald tages akut dosering.

Dette homøopatiske lægemiddel vir ker ikke så hurtigt 
som konventionel medicin mod diarre, men Arsenicum 

album D6 nedbryder de uønskede bakterier straks ved 
indtag af lægemidlet. Når udskillelsen har fundet sted, 
vil man mærke varig bedring, fordi bakterierne er skilt 
ud. Først når de er ude, er årsagen til diarré væk. 
Suppler med mælkesyrebakterier under rejse.

Maveinfektion, som man får i Danmark, skyldes ofte 
virus, og her hjælper det homøopatiske lægemiddel 
Influron.



Krystallinsk kisel (Quartz) 

Indgår i Quarz D30. 

Har afgørende betydning for 

vores nervesystem og nærer 

vores sanser.

Krystallinsk kisel (Quartz) Indgår i Quarz D30. 

Har afgørende betydning for vores nervesystem 

og nærer vores sanser.
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SKÆRMTRÆTHED
Man kan blive træt i hovedet og måske få en let hoved-
pine og tørre øjne af at sidde længe foran skærmen. 
Nogle oplever måske endda søvnforstyrrelser. Dette 
skyldes lyspåvirkningen fra skærmen. 

Hvis man mærker de nævnte symptomer, er det vigtigt 
at holde pause fra skærmen, så hoved og nerve system 
får mulighed for at slappe af, og der igen kan komme 
balance i kredsløbet.

De homøopatiske lægemidler kan give næring til hoved 
og krop, når man er blevet overbelastet. De kan også 
tages forebyggende i en periode, hvor meget tid foran 
skærmen ikke kan undgås. 

Kalium phos. D30 styrker leveren og vitaliserer krop-
pens væsker, og det får nervesystemet til at slappe 
mere af. 

Et andet lægemiddel, Quarz D30 tilfører nervesystemet 
næring. Det er især godt til intellektuelle typer, hvor 
hovedet er aktivt en stor del af den vågne tid. 
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SMÅSÅR OG RIFTER
Sår og rifter kan være smertefulde, og nogle mennesker 
har sværere ved at hele sår end andre. Kløende eksemer 
kan være svære at lade være med at kradse i, hvilket 
efterlader rifter og danner sår og betændelse.

En behandling skal først og fremmest foretages udvor-
tes. Større sår bør som det første renses i rent vand. 
Derefter skal der plaster eller forbinding på. 

Mindre sår kan smøres med Morgenfruesalve, da den 
virker desinficerende, sammentrækkende og helende 
på såret. 

Morgenfruesalve er god til rifter og revner på f.eks. 
fingre, hæle, mundvige og endetarm, og på brystvorter i 
forbindelse med amning. Smøres på huden efter behov.
 
Hvis huden har svært ved at hele op, eller hvis der går 
betændelse i sår og rifter, indtages Quarz D12 indvor-
tes. Det er samtidigt et godt lægemiddel til eksembørn, 
som let får betændelse i opkradset eksem. (Læs mere 
om eksem i hæftet ”Naturlig hjælp til Børn”.) 

SOLEKSEM

Soleksem udløses efter kraftig solpåvirkning. Det 
typiske forløb er udslæt med små blærer, rødmen og 
betydelig kløe. Oftest bliver huden jævnt rød i området. 
Kløen stilner af efter få timer, men blærerne kan optræ-
de i 1-2 døgn efter ophold i solen. Symptomerne aftager 
i løbet af få dage, hvis man undgår solen.

Helioron styrker lever og nyrer/binyrer. Disse organer er 
ansvarlige for menneskets indre lysstofskifte. Når lever 
og nyrer/binyrer er velfungerende, omdannes lyset i 
mennesket til bl.a. varme, godt humør og energi. Sunde 
kemiske processer sættes i gang, f.eks. dannelse af 
naturligt vitamin D. Desuden styrkes blodgennemstrøm-
ningen samt hudens evne til at modtage og omsætte 
lyset.

Mennesker, som får soleksem, har ofte en generel 
allergisk tendens. Derfor stimulerer Helioron binyrerne, 
der kan dæmpe allergiske reaktioner via sin naturlige 
hormonproduktion.

Soleksem kan ofte forebygges permanent ved at indtage 
Helioron som en kur på 2-3 måneder i det tidlige forår 
– nogle år i træk. Man kan også forebygge soleksem på 
f.eks. en solferie ved at indtage lægemidlet et par uger 
op til og under ferien.

For uddybende beskrivelse og behandling: Se folderen 
”Naturlig hjæl til Soleksem”.



Homøopatisk husapotek

40 41

SPÆNDINGSHOVEDPINE

Hovedpine er ofte forårsaget af spændinger og stress. 
Hvis man ofte spænder i nakke og skuldrer, har hoved-
pine og næsten dagligt benytter sig af smertestillende 
tabletter, er det på tide at ændre livsførelse. Smertestil-
lende tabletter giver ofte maveproblemer og overbe-la-
ster nyrer og lever. Et overforbrug medfører desuden 
hovedpine.

Vær opmærksom på, at hovedpine også kan skyldes for 
højt blodtryk – få det undersøgt hos lægen.

Magnesium phos. D6 er et beroligende og krampeløs-
nende homøopatisk lægemiddel. Det anvendes i stor 
udstrækning ved stress, spæn dinger og hovedpine. 

Magnesium phos. D6 kan med fordel tages i kogt afkølet 
vand.

En særlig form for hovedpine kaldes skolehovedpine, 
og den rammer især skolebørn i 9-12 års alderen. De 
har ofte ikke hovedpine, når de vågner om morgenen, 
men i løbet af skoledagen overbelastes hovedet, og det 
udløser hovedpine. 

Skolehovedpine kan behandles med Kalium phos. D12.  

SVAMP

Svampe trives alle steder, hvor der er mørkt, lunt og 
fugtigt.

I kroppen er svampe en vigtig bestanddel af den natur-
lige mikrobiota (gavnlige mikroorganismer på hud og 
slimhinder), men når miljøet i kroppen ændrer sig f.eks. 
pga. sygdom, antibiotikabehandling, stress og/eller 
ændrede kostvaner, kan mikrobiotaen komme i ubalan-
ce og svampen tage overhånd.

Den homøopatiske behandling af svamp koncentrerer 
sig om at støtte leverens afgiftning af svampens affalds-
stoffer, samt styrke hud og slimhinder, der er angrebet.

Fodsvamp og neglesvamp behandles med Heparon, 

som styrker leverens afgiftning, samt Quarz D6, som 
styrker hud og negle. Til børn under 12 år anvendes 
Cichorium comp. i stedet for Heparon.
Trøske hos spædbørn behandles med Cichorium cum 
stanno. Ved spædbørn, som ammes, dryppes en dråbe 
på moderens bryst. Barnet lægges til, når dråben (alko-
holen) er fordampet.

Kvinder kan få svamp i skeden pga. hormon-ubalancer. 
Her anvendes Epifysis/Stannum samt Quarz D6. Des-
uden behandles området lokalt med gavnlige mælke-
syrebakterier i form af vagitorier eller creme. Spørg på 
apoteket eller i helsekostforretningen om dosering og 
anvendelse af disse midler.
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SØVNFORSTYRRELSER
Mange mennesker har i perioder problemer med 
søvnen. Det kan skyldes, at de er pressede, f.eks. af fa-
miliære, økonomiske eller arbejds relaterede problemer. 
Disse pro blemer gør, at nervesystemet har svært ved 
at koble fra, og det giver ofte et søvnproblem, som er 
karakteriseret ved, at man har svært ved at falde i søvn, 
og at man vågner tidligt om morgenen eller flere gange i 
løbet af natten.

Til at hjælpe på den nervøse søvnforstyrrelse, hvor man 
har svært ved at falde i søvn, anvendes lægemidlet 
Coffearon, der indeholder homøopatisk kaffe. Kaffe 
kan holde os lysvågne, men homøopatisk kaffe virker 
modsat, idet det hjælper os til at falde i søvn. Coffearon 
indeholder også en zink-baldrianforbindelse, som virker 
beroligende.

Dosering: 
Som nerveberoligende og -styrkende middel, 10-20 
dråber 3-6 x dagligt. 
Som sovemiddel, 15-20 dråber i lunkent vand ved sen-
getid, og evt. i løbet af natten, hvis man vågner og ikke 
kan falde i søvn igen.
Med alderen får man sværere ved at sove længe i ét 

stræk, og søvnen bliver også mindre dyb. Hvis man godt 
kan falde i søvn, men ikke sover så dybt og vågner for 
hurtigt igen, kan det homøopatiske lægemiddel Dormí 
anvendes. Det hjælper med til, at man sover både dybe-
re og længere. 

Dosering: 
15-20 dråber i et glas vand ved sengetid, gentag efter 
behov i løbet af natten. 

For gode råd til børn se hæftet “Naturlig hjælp til børn” 
eller kontakt en behandler.

For uddybende beskrivelse og behandling: Se vores 
hæfter ”Naturlig hjælp til en god søvn” og ”Naturlig 
hjælp til Stress,  angst og depression”.
 

TRANSPORTSYGE
Nogle mennesker oplever svimmelhed og kvalme når de 
kører, sejler eller flyver. 

Nux vomica D6 kan afhjælpe kvalmen og Cantharon 
hjælper på svimmelheden. 

Til børn, som er utrygge og nervøse over at skulle flyve, 
sejle eller køre, kan man give Chamomilla comp. inden 
afrejse for at berolige dem. 
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VORTER
Fodvorter og vandvorter er meget irriterende og desvær-
re en ret almindelig hudinfektion blandt især børn og 
unge. Heldigvis er de nemme at komme af med v.hj.a. 
homøopatiske midler.

Vandvorter behandles med Thuja/Sulfur. Der går nogle 
uger, inden man kan se, det begynder at hjælpe. Efter 
4-6 uger begynder vorterne at visne. Bliv ved med at 
tage midlet 2 uger efter vorterne er væk.

Det samme middel virker på fodvorter. De er dog ofte 
lidt mere ”sejlivede”, specielt hos større børn og 
voksne. Derfor suppleres behandlingen af fodvorter hos 
større børn og voksne med Mercurius bijod. comp.

Behandlingsvarighed er typisk 3 måneder.

Er fodvorterne meget genstridige, kan man supplere 
behandlingen med udvortes vorte-midler. Få råd og vej-
ledning om brug af disse på apoteket. HUSK – ætsende 
vortemidler må ALDRIG anvendes på bløde vorter, eller 
hvis der er dannet sår.

I tvivlstilfælde, eller hvis vorterne ikke forsvinder efter 
tre måneder, konsulteres behandler, læge eller autorse-
ret fodterapeut.
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ØJENBETÆNDELSE
Øjeninfektion skyldes ofte bakterier og virus f.eks. 
herpesvirus. Bakteriel infektion medfører som regel 
pusdannelse. Ved øjenbetændelse pga. virus løber 
øjnene i vand og klør sjældent - til forskel fra allergisk 
øjenbetændelse. 

Akut øjenbetændelse (konjunktivitis) behandles med Si-
licea/Belladonna comp., som bekæmper betændelser i 
hovedets slimhinder. Dette middel indtages som dråber 
gennem munden og må altså under ingen omstændig-
heder dryppes i øjnene! 

Samtidigt kan anvendes øjendråber f.eks. med sterilt 
isotonisk saltvand for at rense øjet. Ved smerter, lysføl-
somhed og pusdannelse kontaktes lægen.

Øjenbetændelse kan også skyldes allergi, f.eks. pga. 
allergiske reaktioner over for pollen, græs, hund, kat og 
hest m.m. Symptomerne på allergisk øjenbetændelse er 
som regel vandigt udflåd fra øjnene, hævede bindehin-
der, kløe i øjnene og akutte reaktioner, når man udsæt-
tes for de stoffer, man ikke kan tåle. 
Allergisk øjenbetændelse behandles med det homøopa-
tiske høfebermiddel Høron. Indtag gerne lægemidlet 
i akut dosering, indtil mærkbar forandring indtræder. 
Fortsæt herefter med vejledende dosering. Silicea/
Belladonna  comp. kan også anvendes ved allergisk 
øjenbetændelse.

I svære tilfælde suppleres behandlingen med Glandula 
suprarenalis D6 drikkeampul. 

Kronisk øjenbetændelse bør man ikke selv forsøge at 
behandle. Få i stedet stillet en præcis diagnose hos 
øjenlægen, og opsøg evt. efterfølgende en homøopatisk 
behandler. Betændelse i øjets regnbuehinde kræver 
øjeblikkelig lægebehandling.

VEKSELFODBAD
Kolde fødder, kuldepåvirket underliv og kulde over nyre-
regionen, kan ofte fremkalde en blærebetændelse. 

Et af de enkleste og mest virksomme råd, der kan give 
varme i kroppen og stimulere menneskets egen varme-
produktion, er vekselfodbade:

Til vekselfodbade skal der bruges to spande, som 
fødderne kan komme ned i, og hvor vandet kan nå op til 
midt på underbenene.

Sådan forbereder du vekselfodbadet:
Hæld varmt vand i den ene spand og koldt vand i den 
anden. Vandet skal i begge spande kunne nå op til midt 
på underbenene.
Det varme vand skal være så varmt som muligt, dog 
uden at man brænder sig.
Sådan tager du vekselfodbadet:
Start med at sætte benene i spanden med det varme 
vand ca. 4 min. 
Sæt dernæst fødderne over i det kolde vand i 15 sek.
Tag dernæst fødderne over i det varme vand 4 min.
Slut af med 15 sek. i det kolde vand.

Stryg så vandet af fødderne med håndfladerne – kun 
fodsålerne tørres helt. Vikkel så fødderne og anklerne 
stramt ind i hvert sit badehåndklæde. Når man vikler 
stramt, opstår der et tryk på huden, som virker beroli-
gende på nervesystemet.
Hvil dig herefter i 15 min. og slap af.
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”En virkelig lægekunst kan ... kun bestå, 
hvis den bygger på en 

erkendelse af mennesket som både 
krop, sjæl og ånd.”

- Rudolf Steiner
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KLS PurePrint er et af verdens to 
eneste trykkerier, der kan dokumen-
tere 100 % biologisk nedbrydelighed 
i alle materialer og processer, som 
samtidig er CO₂ neutrale.
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