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Insektstik-allergi

Behandling med Biron

Mennesker reagerer på insektstik 
og bid – det kender vi alle. Myg, 
hvepse, bier, lopper, myrer og 
bremser efterlader alle en smule 
gift, når de stikker eller bider os. 
Vores krop reagerer på de fremme-
de stoffer med hævelse, kløe, rød-
men og smerte. Reaktionerne på 
stikket eller bidet er forskellige og 
kan ændre sig over tid. I Danmark 
er der mest almindeligt at udvikle 
allergi over for bi- og hvepsestik.

Bi- og hvepsestik
Hvert år stikkes mennesker og 
dyr af bier og hvepse, og nogle 
reagerer allergisk på stikket. Når 
man bliver allergisk, skyldes det, at 
kroppen danner specielle anti-
stoffer (IgE), der reagerer mod de 
giftstoffer, insekterne afgiver. De 
allergiske symptomer er primært 
kraftig hævelse og kløe. Men der 
kan også være tale om mere alvor-
lige reaktioner, hvor man straks bør 
søge læge, såsom hjertebanken, 
problemer med vejrtrækning, ast-
ma, angst, besvimelse, blodtryks-
fald, kvalme og tiltagende hævelse 

og udslæt, som breder sig. Stikkes 
man i munden eller svælget, kan 
der opstå aflukning af luftrøret, 
hvilket kan være livstruende. 

Myg
Nogle mennesker får mange kløen-
de myggestik, som hæver meget. 
Oftest er der kun tale om en over-
reaktion, idet ganske få mennesker 
egentlig udvikler allergi over for 
myggestik. 

Fjern brodden, og sug giften ud
Ved insektstik og -bid bør man 
først og fremmest fjerne brodden, 
hvis der sidder én, og suge giften 
ud med en giftsprøjte fra apoteket. 
Det er en god idé at have en sådan 
liggende klar til brug, hvis proble-
met opstår. Samtidig indtages det 
homøopatiske lægemiddel Biron i 
akut dosering. Ligesom der smøres 
nogle dråber Biron på indstikket 
eller bidet.

Betændelse
Et insektstik eller -bid kan blive 
betændt og kræve behandling.

Man kan gennemføre en forebyg-
gende behandling af insektstiks- 
allergi 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 be-
kæmpes i det lokale væv, og hvor 
immunforsvarets reaktion balance-
res. Efter en homøopatisk behand-
ling vil et nyt stik eller bid normalt 
hurtigt falde til ro og ophøre med 
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at klø. Mange års erfaring har vist, 
at Biron har en meget sikker virk-
ning mod insektstik-allergi. Menne-
sker med livstruende allergi bør få 
fortaget en ny allergiundersøgelse 
hos lægen efter endt forebyggende 
behandling med Biron.
Biron er også velegnet til akut 
dosering ved insektstik, idet 
lægemidlet på kort tid reducerer 
hævelse og kløe. Søg altid læge 
ved kraftige reaktioner.

Virkning
Vores hud skal sammen med 
blodet reparere mange små skader 
og fjerne fremmede stoffer ved 
menneskets yderste grænse. Når 
dette ikke lykkes, vil mere målret-
tede dele af immunforsvaret gå i 
aktion, og det kan f.eks. føre til 
allergi mod bestemte fremmede 
stoffer. Ved allergi mod insektstik 
kan man med Biron-behandlin-
gen både styrke hudens normale 
reaktion og fjerne immunforsvarets 
overreaktion. 
En af fordelene ved Biron er, at 
lægemidlet indtages i meget stærkt 
fortyndede doser. Man udsæt-
tes således ikke for en risiko for 
bivirkninger, fordi mennesker kun 
reagerer på disse dyriske gifte, hvis 
de kommer i direkte kontakt med 
blodet.

Vejledende dosering
Voksne: 10 dråber 3 x dagligt.
Børn: 2-7 dråber 3 x dagligt. 
Akut dosering
50 dråber (børn: 25 dråber) i et 

glas vand, som drikkes slurkvist 
over 1/2 time.
eller:
10 dråber (børn: 5 dråber) hver ½ 
time dagen igennem, indtil mærk-
bar forandring indtræder. 

Gentag behandlingen
En forebyggende behandling med 
Biron gennemføres på 2-3 måneder. 
Det anbefales at gentage behand-
lingen 2-3 år i træk, op til og under 
insektstik-sæsonen.
Advarsel: Man bør kun ophøre 
med lægeordineret allergimedicin i 
samarbejde med en læge.

Særlige forholdsregler 
Dette homøopatiske lægemiddel 
kan ved behandling af allergiske 
tilstande give førstegangsforvær-
ring. For at reducere risikoen for 
førstegangsforværring tilrådes det 
at starte med en lavere dosering 
end angivet på etiketten. F.eks. 2 
dråber 3 x dagligt med langsom 
optrapning til normal dosering. Ved 
tegn på kraftig førstegangsforvær-
ring bør indtagelsen af lægemidlet 
stoppes i 1-2 dage, eller indtil for-
værringen er aftaget helt. Derefter 
påbegyndes behandling igen, dog 
med nedsat dosering og langsom 
optrapning.
Lægemidlet kan samtidig med oral 
indtagelse med fordel smøres ud-
vortes på og omkring et insektstik. 
Midlet kan kombineres med  
almindelig kemisk medicin. Midlet 
kan indtages under graviditet og 
amning. 
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00 Homøopatisk medicin er læge mid-
ler fra mineral-, plante- og dyreriget, 
som ved hjælp af en særlig metode 
– potense ring – bliver stærkt fortyn-
dede. 
   Ved hjælp af denne særlige  
potenseringsmetode bliver det mu-
ligt at fremstille et stærkt virkende 
lægemiddel, som giver en medicinsk 
impuls til krop, sjæl og ånd og 
dermed styrker menne skets evne til 
selvhelbredelse.

Metoden har vist sin styrke gennem 
de seneste 200 år, siden den tyske 
læge Samuel Hahnemann fandt 
frem til den. Homøopatien er i dag 
udbredt over store dele af verden og 
anvendes af både læger, naturlæger 
og dyrlæger. 
   I Europa er homøopatien særlig 
udbredt i Tyskland, England og 
Frankrig.
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