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Homøopatisk behandling af influenza
Influenza 
Hvordan får man influenza?  
Influenza er en virussygdom, som typisk rammer i vinterhalvåret – fra midten af december til midten af 
marts. Influenzavirus smitter først og fremmest gennem hånd-til-hånd-kontakt. Fra hænderne føres 
smitten videre til slimhinderne i munden, næsen eller øjnene. Når der er perioder med virus i luften, er det 
derfor en god praksis med ekstra hyppig håndvask samt evt. brug af håndsprit. Host og nys i dit ærme i 
stedet for i hænderne; og aflys aftaler, hvis du føler dig sløj, så du ikke kommer til at smitte andre.  

Gode råd mod influenza 
Vil vi undgå smitte, er det vigtigt at holde vores eget kropsmiljø i orden. Er vores slimhinder sunde og 
velfungerende og fungerer vores varmeprocesser som de skal, kan vi nemmere afværge og bekæmpe 
udefrakommende smittekilder. 

De almindelige råd ved influenza er at få rigeligt med væske, holde sig i ro og gerne sove meget. Undgå 
desuden febernedsættende midler, da de forstyrrer vores naturlige varmeprocesser; og den forhøjede 
temperatur er netop med til at forkorte sygdomsforløbet. På den måde kan man understøtte, at 
infektioner som lungebetændelse, mellemørebetændelse og bihulebetændelse ikke støder til. 

Immunstyrkende kur 
• Argentit comp. – aktiverer sølvprocesserne og styrker immunforsvaret – 50 dråber (børn op til 9 år:

5 dråber pr. leveår) i et glas vand til natten. Mange mærker, at de kommer til at svede, hvilket er et
tegn på at immunforsvaret arbejder.

• Echinacea comp. – indeholder homøopatiseret ekstrakt af Smalbladet Solhat, Alm. Røllike,
Lægesalvie og Havetimian, som alle virker immunstimulerende og udskillende. En god all-round
immun-opbygger og beskytter i vinterhalvåret. – 30 dråber (børn op til 9 år: 3 x leveår) 2-3 gange
daglig.

• Triplex organocomp. – ekstra immunstyrkende middel, som indeholder Echinacea, knoglemarv,
lymfekirtler, brissel og milt i homøopatiseret form. Her er tale om ekstra immunstimulation til dem,
som føler, de har brug for ekstra støtte. – 1 ampul hver 3. dag.

Ved influenza o.lign. virusinfektioner anbefaler Foreningen Alma flg. midler 
• Influron – ved influenza o.lign. virusinfektioner, som typisk giver feber, tør hoste og muskelømhed

– 10 dråber (børn op til 9 år: 1 dråbe pr. leveår) 3 gange daglig. Akut samme dosering hver ½ time
indtil bedring. Herefter nedsættes til normal dosering. Fortsættes, indtil man føler sig helt rask.

• Ferrum phos D12 – ved feber. Styrker især lunge-/bronkieområdet. – 10 dråber (børn op til 9 år: 1
dråbe pr. leveår) 3 gange daglig. Akut samme dosering hver ½ time indtil bedring.

• Argentit comp. – Infektionsmiddel, som virker antibakterielt og immunstyrkende - 10 dråber (børn
op til 9 år: 1 dråbe pr. leveår) 3 gange daglig samt 50 dråber (børn op til 9 år: 5 dråber pr. leveår) i
et glas vand til natten.

• Echinacea comp. – indeholder homøopatiseret ekstrakt af Smalbladet Solhat, Alm. Røllike,
Lægesalvie og Havetimian, som alle virker immunstimulerende og udskillende. Et godt all-round
immun-opbyggende og infektionshæmmende middel. – 30 dråber (børn op til 9 år: 3 x leveår) 2-3
gange daglig.

• Aconitum/Eucalyptus organocomp. – specifikt middel til influenza-symptomer: Feber,
kulderystelse, muskelsmerter. 1 drikkeampul daglig – akut op til 3 gange daglig

• Cinnabaris D6 – ved halsbetændelse – 1 måleske (børn op til 9 år ¼ - ½ måleske) 3 gange daglig.
Akut tages dette hver ½ time indtil bedring mærkes. Tages i højst 1-2 uger. Bliver halssmerterne
ved, skiftes til Cinnabaris D12 - 10 dråber (børn op til 9 år: 1 dråbe pr. leveår) 3 gange daglig.
NB – halsbetændelse kan være farlig. Søg læge, hvis smerten tiltager eller der føles åndenød.
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Efterbehandling 
Hvis man igangsætter efterbehandling i tide, vil man kunne undgå en lang række senfølger. 

• Hvile, ro og kærlig pleje.
• Influron – fortsæt med Influron i normal dosering indtil alle influenza-symptomer er forsvundet.
• JernVital H – styrker fordøjelse, iltning, immunforsvar og giver energi og appetit - 10 dråber (børn

op til 9 år: 1 dråbe pr. leveår) 3 gange daglig.
• Kalium carb. comp. – hjælper kroppen til at afslutte infektionen harmonisk. Anvendes især ved

anfald af tør hoste og/eller svimmelhed efter infektion - 10 dråber (børn op til 9 år: 1 dråbe pr.
leveår) 3 gange daglig.

• Aurum met. D12 – homøopatisk guld styrker hjerte, kredsløb, immunforsvar, slimhinder og Jeg’et.
Midlet er anvendeligt som styrkende, afsluttende behandling efter alle sygdomsforløb.

Vaccination 
Immunstyrkende forberedelse til vaccination 
Først og fremmest er det vigtigt at være sund og rask samt have et tilstrækkeligt D-vitaminniveau i blodet. 
Derfor er det en god idé at henlægge vaccinationer til sommerperioden. Når dette ikke er muligt, skal man i 
det mindste sørge for at indtage D3-vitamin i forvejen og ikke at være sløj eller snottet på 
vaccinationstidspunktet. Efter vaccination skal man tage den med ro og give kroppen fred til at arbejde. 

Man kan støtte kroppen homøopatisk på flg. måde: 

Midlet tages 1 uge før og 3 uger efter vaccination 

• Thuja D6 – #1 immunstyrkende middel ifm. vaccination - 10 dråber (børn op til 9 år: 1 dråbe pr.
leveår) 3 gange daglig.

Thuja D6 kan suppleres med ét eller flere af flg. midler: 

• Argentit comp.  50 dråber (børn op til 9 år: 5 dråber pr. leveår) i et glas vand til natten. Mange
mærker, at de kommer til at svede, hvilket er et tegn på at immunforsvaret arbejder.

• Cichorium comp. – styrker lever/galderytmen, som er vigtig for en harmonisk og stærk fordøjelse.
En stærk fordøjelse er en forudsætning for et stærkt immunforsvar - 10 dråber (børn op til 9 år: 1
dråbe pr. leveår) 3 gange daglig.

• Thuja comp. – til særligt udsatte og immunsvækkede, som ønsker ekstra immunstimulation - 10
dråber (børn op til 9 år: 1 dråbe pr. leveår) 3 gange daglig.
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