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SILICE AKH
aktivní látkou je
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při poruchách imunity všeho druhu, 

při sklonech k nachlazení a zimomřivosti
u dětí i dospělých,

pro urychlení regenerace organismu
a prevenci dalšího onemocnění,

při každém infekčním onemocnění. 

při chronických hnisavých procesech. 

zdravému růstu rovných zubů
a kostí u dětí a dospívajících.



Homeopatie
Co je homeopatie?

Homeopatie je systém znalostí o individuálním
vývoji organismu a způsobu léčby podle těchto znalostí.

Při výběru léku používá tzv. princip podobnosti. 

Princip podobnosti je univerzální a přesně vymezený soubor způ-
sobů pružné adaptace všech živých tvorů v náročných a stále se 
měnících podmínkách životního prostředí.

Homeopatie

•	 umožňuje individuální přístup k diagnostice a léčbě pacientů, 
•	 používá léčivé prostředky vyzkoušené během 220 let své
 existence, 
•	 to znamená, že homeopatický farmaceut a homeopatický lékař
 ví vše o léku, který používá,
•	 nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou,
 protože pacienta bere a léčí vždy jako celek.

Již v lékařských textech ze starodávného Babylonu, Egypta, Indie, 
Číny a Tibetu jsou popsány snahy o celkový a systémový přístup k 
pacientovi prosazovaný právě v homeopatii. 

Koncem osmnáctého století německý vědec a lékař Samuel Hahne-
mann systematizoval a zdokonalil staleté léčebné tradice a moderní 
vědecké poznatky své doby a vytvořil homeopatii. Jeho mottem 
tehdy bylo „Účinnost a neškodnost.“ Díky tomu se dnes k homeopatii 
obrací miliony lidí na celém světě. 

Zakladatelem nové dynamizační technologie užívané AKH je americký 
homeopat a výzkumník Adolf von Lippe. Nová dynamizační technolo-
gie zaručuje širší záběr a délku účinnosti léčby. Takto dynamizovaná 
homeopatika působí jemně a rychle, a díky tomu představují vyšší 
komfort pro pacienta.



Homeopatie je více než 220 lety praxe ověřená diagnostická a 
léčebná metoda, která zároveň skýtá obrovský vývojový potenciál. 
Je schopna nejen obstát v konkurenci s nejmodernějšími odvětvími 
medicíny, ale také je velmi dobře doplňuje. 

Zkusme shrnout hlavní důvody, proč zvolit homeopatickou léčbu,
a specifikovat, jak ji používat:

•	 Homeopatie vychází ze skutečnosti, že každý živý organizmus 
je jiný, a respektuje ji. Proto se homeopatická léčba přizpůsobuje 
konkrétnímu pacientovi a jeho stavu. Díky individualizovanému 
přístupu dosahuje tato léčba vysoké efektivity i bezpečnosti.

•	 Homeopatie léčí pacienta vždy jako celek a bere v úvahu souvislosti 
jeho onemocnění. Díky tomu nemůže docházet k přehlížení jed-
noho problému na úkor druhého a pacient si může být jist, že se 
homeopatický lékař zabývá skutečnou podstatou jeho problému.

HOMEOPAT VÍ O PACIENTOVI
•	 jak, kdy a proč onemocní,
•	 jak bude nemoc probíhat,
•	 jak bude reagovat na standardní a homeopatickou léčbu 
•	 jak dlouho bude léčba trvat,
•	 jak, kdy a proč se uzdraví,
•	 jak, kdy a proč bude umírat,

Jsme zásadně proti zařazení homeopatie mezi tzv. „alternativní“ druhy 
léčby, protože v mnoha případech je homeopatie v procesu uzdravo-
vání pacienta jedinou možnou cestou, díky tomu, že:

•	 homeopatické léky nikdy nevyvolávají vedlejší nebo nežádoucí 
účinky,

•	 homeopatické léky jsou vhodné pro pacienty, kteří se léčí na různé 
druhy alergií nebo kteří nesnášejí standardní léky,

•	 homeopatie je velmi vhodnou léčbou pro těhotné a kojící ženy, 
a také pro kojence a batolata, protože nemá teratogenní účinky, 
neobsahuje složité chemické látky, lehce se vylučuje a léky jsou 
vyrobeny z čistě přírodních surovin, 

•	 homeopatie dokáže léčit a úplně uzdravovat pacienty i v těžkých a 
komplikovaných případech, může pomoci lidem, kteří mají velké 
množství různých, spolu souvisejících nebo zdánlivě nespojitel-
ných diagnóz a nemocí 

•	 homeopatickou léčbu můžeme bez problémů aplikovat u pacien-
tů, kteří užívají i jiné léky nebo jinou léčebnou metodu 

•	 homeopatie pomáhá pacientům, kterým není za standardních 
podmínek pomoci 

•	 homeopatie je vynikající preventivní metodou
•	 homeopatie dokáže léčit stavy, u kterých je těžké stanovit diagnózu 
•	 homeopatické léky nevyvolávají psychickou ani fyzickou závislost

Uzdravení s homeopatií je jemné, často rychlé, často úplné. 

CO JE AKH?
AKH neboli „Akademie klasické homeopatie“ vznikla v roce 1991
s vizí, že se homeopatie stane běžnou a dostupnou léčbou
zdravotních obtíží pro každého. 

Zabýváme se vývojem homeopatických léků podle nových techno-
logických postupů, vývojem nových technologií diagnostiky a léčby 
pacientů. Užíváme zásady archetypální populační homeopatie, kde 
vycházíme ze znalostí genomiky konkrétní populace. Jsme škola 
pozorování, škola objektivní homeopatie. 

Naším cílem je podílet se na vývoji profesionální homeopatie v České 
republice vytvářením podmínek pro homeopatické vzdělání každého, 
kdo takové vzdělání potřebuje nebo chce. Hlavní důraz klademe na 
systémové vzdělávání, kvalifikovanou homeopatickou přípravu lékařů, 
lékárníků a veterinářů.  Staráme se o homeopatickou osvětu pro 
laickou veřejnost. 

Proč česká homeopatie a proč česká homeopatika?
O homeopatii se dá říct, že je to léčba „šitá na míru“. Česká homeopa-
tie je homeopatie speciálně upravená pro českou populaci.

Již Hippokratovi se připisuje myšlenka, že jídlo a léky by měly pochá-
zet ze stejného regionu nebo země, odkud pochází pacient. Staří 
Číňané to odůvodnili tím, že člověk musí být v harmonii s přírodou. 

MOŽNOSTI A VÝHODY 
homeopatie 4

ČESKÁ HOMEOPATIE AKH



Podle současných vědeckých poznatků se v průběhu jistého delšího 
času v určité populaci kumulují nosiči stejných genů se  specifickou 
a relativně stabilní biochemií a imunitou. Takto se utváří domácí 
etnikum obývající konkrétní území. Toto etnikum se v průběhu staletí 
adaptuje do prostředí, ve kterém žije, vypěstuje si určitou imunitu vůči 
nemocem, jež se v dané lokalitě vyskytují, také se přizpůsobí podnebí 
a životním podmínkám. Protože se lidé na planetě liší, potřebují také 
odlišnou léčbu, tedy takovou, která je právě pro ně přirozená a blízká.  

Na základě těchto poznatků plynoucích z podrobného studia a zkuše-
ností z léčby české populace jsme začali vyrábět homeopatické léky 
ze surovin majících blízko k domácímu obyvatelstvu. Tak například 
některé naše léky se vyrábí z rostlin, které jsou původní součástí české 
flory (jako jsou např. chamomilla recutita – heřmánek pravý, hyperi-
cum perforatum – třezalka tečkovaná, melilotus – komonice lékařská).   

Z hlediska klasické homeopatie má vliv na zvýšení kvality léků i osoba, 
která lék připravuje. Proto Samuel Hahnemann doporučoval, aby léky 
dělala konkrétní, známá, tedy jednoznačně identifikovatelná osoba, 
která má k přípravě léku lidský a vysoce odpověděný přístup, na rozdíl 
od čistě mechanické, strojové výroby.

Zkušenostmi několika homeopatických generací vznikla statistika 
procentuálního využití homeopatických léků seřazených od nejčastěji 
užívaných po nejméně užívané. Taková statistika se pro různé regiony 
a populace liší. Tak např. středoevropský region obývá populace vyka-
zující četné společné rysy z hlediska genetiky, biochemie a imunity. 

V souvislosti s tím chápeme v homeopatii archetyp jako soubor rysů, 
které jsou společné nejčastěji se vyskytujícím genetickým, bioche-
mickým a imunitním typům v dané populaci.  Díky archetypálnímu 
přístupu je tedy česká archetypální populační homeopatie zaměřená 
na nejčastější typy v naší populaci.  

Archetypální populační homeopatie tedy v sobě spojuje výhody vyso-
ké individualizace na straně jedné se širokým záběrem pokrývajícím 
rysy typické pro českou populaci na straně druhé. Tím je u ní dosa-
žena vysoká efektivita při současné bezpečnosti použití a usnadnění 
volby léků.

Ing. HELMUT OLBRECHT
Více než 11 let v České republice velké množství lékařů-homeopatů, 
veterinářů a lékárníků úspěšně používá v každodenní praxi homeopa-
tické léky s potencemi C 99 – C 999.  Jedná se o tzv. nestandardní 
potence.  Jde o praxi dost známou v klasické homeopatii – viz. E. 
Nasch, A. Lippe, D. Popov, A. Fesik.

I přes mnoholetou úspěšnost používaní homeopatie jak v tzv. stan-
dardních, tak i v nestandardních potencích zůstávaly některé otázky 
ohledně mechanismu působení a účinků zatím nezodpovězeny.

Nabízí se otázka, proč homeopatický lék pomáhá a proč případně ne, 
i když je vybrán dle zákona podobnosti správně. 

Odpověď předkládáme zde. V případě léčby pomocí homeopa-
tických léků jde o tzv. informační terapii, kde nejde o hmotu, ale o 
frekvenci. Frekvence C 5, C 9, C 12, C 30 mají své zákonitosti. Užitím 
těchto potencí může frekvence homeopatického léku minout frek-
venci onemocnění. Vodorovná čára je frekvence nemoci, sinusoida 
pak frekvence homeopatického léku.
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Jsou známy 3 druhy reakce na užití homeopatického léku. 
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Jsou známy 3 DRUHY REAKCE
na užití homeopatického léku

1. Žádná reakce - homeopatický lék minul frekvenci onemocnění,  
 lék či potence není vybrána správně  -  nedochází k léčbě. 
 Bohužel k tomu v praxi dochází často. 
2. Zmizení symptomů onemocnění - dochází k částečnému
 až úplnému uzdravení. 
3. Dočasné zhoršení symptomů nemoci  -  dochází k přechodné- 
 mu „zhoršení“ obrazu nemoci s následným viditelným zlepšením  
 zdravotního stavu. Tato reakce je však při podání správné poten- 
 ce velice vzácná. 

Úlohou každého homeopata je dosáhnout zlepšení symptomů one-
mocnění pacienta a jeho uzdravení. Cestou pokusů a experimentů, 
kterých se zúčastnila řada lékařů, veterinářů a lékárníků, se podařilo 
nalézt potence homeopatických léků, jejichž frekvence dokáže 
zasáhnout frekvenci onemocnění a které nevyvolávají nečekanou 
reakci organismu. Dle našeho názoru se nám podařilo stabilizovat 
energetickou složku léku a vytvořit něco jako model atomu s vlastní, 
ale stabilní frekvencí.

Homeopatické léky v potenci C 99 dokážou svou energetickou 
frekvencí zasáhnout onemocnění organismu a nevyvolat zhoršení 
symptomů – jsou účinné.

Působení nestandardních potencí homeopatických léků na organis-
mus neovlivňují (na rozdíl od nižších potencí) prostředky alopatické 
medicíny, ani mentol, káva nebo alkohol. Pacient si uchovává svůj 
životní styl a nemusí vyhledávat zubní pasty bez mentolu. 

Nestandardní potence homeopatických léků působí bez nutnosti 
přerušit klasickou léčbu. Tím dochází k plynulému snížení dávek 
nehomeopatických léků a v důsledku zlepšení zdravotního stavu k 
jejich úplnému vysazení.  Používání našich léků předchází zbytečným 
konfliktům s lékařem, u kterého se náš pacient léčí. 

Ve výrobě českých homeopatických léků se používá klasického 
značení C (centezimální) nebo D (decimální) zavedeného ještě 
Samuelem Hahnemannem. Obvyklou potencí v české archetypální 
homeopatii je potence C 99 jako nejvíce osvědčená. 

Tato potence je dostatečně účinná, a to velmi usnadňuje lékaři či lé-
kárníkovi zvolit správný lék, protože stačí vybrat pouze homeopatický 
typ a jemu přiřazený lék a není již třeba dlouho přemýšlet a zvažovat 
potřebnou potenci. To značně zjednodušuje a urychluje použití 
homeopatie v každodenní praxi.   

Díky tomu se mohou lékaři i lékárníci vyhnout přetížení či dokonce 
chaosu způsobenému množstvím léků a potencí, který někdy odrazoval 
pediatry od nasazení homeopatie, protože jen například na rýmu existuje 
mimo českou archetypální homeopatii až 568 různých léků, považova-
ných za základní, a navíc každý až ve120 potencích. U české archetypální 
homeopatie úvahy o potenci odpadají a vybírá se z několika nejčastějších 
archetypů typických pro naši oblast. Tím se zvyšuje praktičnost a transpa-
rentnost nasazení konkrétního léku danému pacientovi.  

Zastáváme názor, že „méně znamená více“, tedy že dokonalá znalost 
10-20 „velkých“ léků je lepší než přibližná orientace v několika tisících 
léků. Tedy raději dvě desítky bezpečně zvládnutých arche-
typálních léků s vysokou účinností než 7 500 různých 
léků, o nichž možná ani není v lidských silách se 
dozvědět vše. 

MUDr. Alexander Fesik prožil mládí v Kyjevě, kde 
absolvoval lékařskou fakultu.  Homeopatii se učil u 
Demjana Popova, který praktikoval homeopatii od roku 
1929. Vlastní homeopatickou praxi vede od roku 1984. 

Je autorem knih, brožur a odborných článků, které vyšly v v němčině, 
ruštině, angličtině a francouzštině. Jeho životním posláním je léčení 
nemocných pacientů, mnohdy s těžkými či mimořádnými stavy.

Zabývá se vývojem nových technologií v homeopatii. Mnohaletými 
studiemi vytvořil originální klasifikaci a hierarchii homeopatických léků, 
díky níž se dá snadno a spolehlivě naučit praktické homeopatii. Před-
náší v  Praze, Brně, Olomouci, Opavě a Ostravě, Kyjevě, Bratislavě. 
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O AUTOROVI

10-20 „velkých“ léků je lepší než přibližná orientace v několika tisících 



Při potížích 1-2 tablety 2-3 krát denně. V akutních případech 1-3 table-
ty každé 1-2 hodiny.
Jako prevence 1-2-3 tablety ráno.

Tablety nechat volně rozpustit v ústech. Pro nejmenší pacienty a v 
individuálních případech tabletu lze rozpůlit po dělicí rýze. Nejmenším 
dětem se podává půl až čtvrt tablety. Při podání kojencům tabletu 
rozdrtit na lžičce nebo rozpustit ve vodě, případně mateřském mléku. 
České homeopatické tablety nejsou sladké, a tím se značně snižuje 
riziko náhodného pozření celého obsahu balení dítětem.

Homeopatika můžeme podávat spolu s jinou léčbou.

V případech, kdy pediatr nebo lékárník kvůli nedostatku času nestihne 
vybrat jen jeden homeopatický lék nejvhodnější pro danou situaci, 
není velkou chybou podat dva nebo tři léky. Zdraví pacienta je před-
nější, ten správný lék si najde cestu. Léky se mezi sebou neovlivňují. 

Poznámka: Nejčastěji používané léky jsou vyznačeny tučně. 

Absces
chorobná dutina vzniklá zánětem a vyplněná hnisem.
Může vzniknout v jakémkoliv orgánu, způsobuje jeho poškození. 
Vyvolává i celkové příznaky (horečku, hubnutí, nechutenství aj.). 
Kalium iodatum AKH, Sulfur AKH, Graphites AKH, Silicea AKH

Abstinenční syndrom 
Artemisia AKH, Melilotus AKH, Bella-donna AKH, Chamomilla AKH. 

Adnexitis
1. zánět děložních přívěsků - adnex (vejcovodů a vaječníků), které 
jsou často postiženy současně (zánět vaječníku - ooforitida, zánět vej-
covodu - salpingitida). Zánět může být akutní nebo chronický. Akutní 
vzniká náhle, projevuje se bolestivostí břicha a podbřišku, nucením 
na moč, celkovými příznaky zánětu (horečkou, únavou apod.). Může 
se objevit silná menstruace, ke krvácení může dojít i mimo menstru-
aci, někdy se objevuje také průjem či zácpa. Zánět však někdy může 
probíhat i bez bouřlivých akutních příznaků. V chronických případech 
jsou příznaky méně bouřlivé, mohou se vyskytnout poruchy menstru-
ace, sexuální poruchy (např. algopareunie). Nebezpečným důsledkem 
zánětu bývá neplodnost, proto je nutná energická a včasná léčba, 
někdy s chirurgickým odstraněním appendixu (appendektomií) 
Apis mellifica AKH, Dulcamara AKH, Kalium muriaticum AKH,
Melilotus AKH, Chamomilla AKH, Thuja AKH

Afty 
Allium cepa AKH, Kalium muriaticum AKH, Argentum nitricum AKH, 
Thuja AKH.

Akné vulgaris - trudovitost. Kožní onemocnění charakterizova-
né zánětem mazových žláz. Nejčastěji vzniká u dospívajících (akné 
vulgaris, akné iuvenilis) vlivem hormonálních změn a vrozených 
dispozic. Bývá spojena s výrazným mazotokem (seborea, „mastná 
pleť“). Příznaky sahají od jednoduchých komedonů („černé tečky“) až 
po rozsáhlejší hnisavé a jizvící projevy. Nejvíce bývá postižen obličej, 
hrudník a horní část zad. S dospělostí akné většinou sama ustupuje 
(zřejmě nezávisle na pohlavním životě). 
Sulfur AKH, Kalium iodatum AKH, Argentum nitricum AKH, Bella-
-donna AKH, Graphites AKH, Aurum AKH
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Alkohol 
- 1. v medicíně i v běžném životě název pro ethylalkohol, ethanol, 
nejznámější z řady alkoholů. Je podstatou alkoholických (lihových) 
nápojů. Získává se kvašením cukrů (spiritus vini, vinný líh). Má výrazný 
účinek na centrální nervový systém: vyvolává euforii, ale současně 
porušuje některé funkce - zhoršuje koordinaci pohybů, zpomaluje 
reakce a ve velkých dávkách může způsobit i silný útlum. Rychle a 
dobře se vstřebává ze zažívacího traktu a metabolizuje v játrech. Požití 
větší dávky vede k opilosti (ebrietě), dlouhodobé zneužívaní vede k 
alkoholismu s řadou závažných důsledků. 

Nadměrné pití - Aurum AKH, Argentum nitricum AKH, Artemisia 
AKH, Melilotus AKH, Sulfur AKH, Chamomilla AKH, Kalium carboni-
cum AKH (pivo)
Bolesti hlavy po nadměrném požití alkoholu - Melilotus AKH,
Natrium phosphoricum AKH, Bella-donna AKH, Acidum phosphori-
cum AKH
Agresivita po alkoholu - Bella-donna AKH, Melilotus AKH,
Aurum AKH

Alergie - stav přecitlivělosti organismu na určitou látku - alergen 
(pyl, prach, peří, srst, některé potraviny či léky aj.) Podstatou alergie je 
porucha řízení imunitního systému vedoucí k nadměrným reakcím, 
poškozujícím organismus či určité orgány (otok, zúžení průdušek, po-
ruchy činnosti cév, zvýšená tvorba hlenu, ničení buněk aj.). Alergeny 
mohou vnikat do těla inhalací, polknutím, kontaktem s kůží, parente-
rálně (bodnutím, injekčním podáním).
Apis mellifica AKH, Kalium iodatum AKH, Allium cepa AKH,
Sulfur AKH
Chladová - Dulcamara AKH, Silicea AKH, Kalium carbonicum AKH
Potravinová - Natrium phosphoricum AKH, Sulfur AKH,
Allium cepa AKH
Na pyl - Allium cepa AKH, Kalium iodatum AKH, Sulfur AKH
Na léky - Kalium iodatum AKH, Kalium muriaticum AKH,
Apis mellifica AKH
Na kovy - Argentum nitricum AKH, Allium cepa AKH
Sluneční - Bella-donna AKH, Melilotus AKH,
Argentum nitricum AKH

Alzheimerova choroba - onemocnění mozku, nejčastější 
příčina demence. Patří do skupiny atroficko-degenerativních chorob. 
Některé formy mají pravděpodobně dědičný výskyt. Presenilní 
forma začíná již před 65. rokem věku, senilní forma po této hranici. 
V klinickém obrazu je přítomna porucha paměti, kognitivní poruchy 
typu afázie, apraxie, agnozie, poruchy výkonných funkcí, orientace, 
citů, motivace. Dochází k výraznému narušení fungování postižené 
osoby v zaměstnání, sociální sféře, k výraznému postižení osobnosti 
i v estetické a etické sféře s egocentrismem. Postupně dochází k 
rozvratu osobnosti, inkontinenci, upoutání na lůžku a úmrtí obvykle na 

interkurentní choroby. Nemoc trvá několik let, rychleji probíhá u fami-
liární a presenilní formy. Diferenciálně diagnosticky je patrný postupný 
začátek s pomalým, ale plynulým zhoršováním.
Argentum nitricum AKH, Artemisia AKH, Aurum AKH,
Acidum phosphoricum AKH

Alopecia areata - ložisková ztráta vlasů z nejasných příčin.
Acidum phosphoricum AKH, Graphites AKH, Allium cepa AKH, 
Argentum nitricum AKH
Stařecká - Acidum phosphoricum AKH, Aurum AKH
Idiopatická - Acidum phosphoricum AKH
Po radioterapii - Kalium iodatum AKH, Graphites AKH, Silicea AKH
Po chemoterapii - Aurum AKH, Argentum nitricum AKH

Amenorrhoea - vynechání menstruačního krvácení u ženy
v období pohlavní zralosti (mimo těhotenství)
Acidum phosphoricum AKH, Apis mellifica AKH, Artemisia AKH, 
Graphites AKH

Anemie - chudokrevnost. Onemocnění, při němž je v krvi sníženo 
množství krevního barviva hemoglobinu a červených krvinek (erytro-
cytů). Vede k omezení přenosu kyslíku, který je nezbytný pro všechny 
tkáně lidského organismu. Proto je člověk méně výkonný, cítí se slabý, 
může trpět hučením v uších, závratěmi, je bledý, při těžších anemiích 
bývá dušný, má zrychlenou srdeční činnost.
Acidum phosphoricum AKH, Kalium carbonicum AKH, Kalium 
muriaticum AKH, Melilotus AKH

Angína - akutní zánět krčních mandlí (tonzil) a okolní lymfatické 
tkáně. Vede k jejich zduření a bolestivosti, která ztěžuje polykání, v 
těžkých případech může vést až k dušení. Angínu vyvolávají některé 
mikroorganismy, např. streptokoky (včetně angíny při spále).
Z virových angín je častá angína při infekční mononukleóze.
Bella-donna AKH, Apis mellifica AKH, Silicea AKH, Sulfur AKH,
Kalium iodatum AKH

Angína pectoris (= AP) - onemocnění srdce - forma ischemic-
ké choroby srdeční projevující se bolestí na hrudi (stenokardií).
Aurum AKH, Thuja AKH, Kalium carbonicum AKH

Anorexie - nechutenství. Příznak, který může mít řadu příčin, vč. 
vlivu některých léků. Může být též příznakem vážnějšího onemocnění. 
Acidum phosphoricum AKH, Silicea AKH, Aurum AKH,
Artemisia AKH
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Apoplexie - krvácení do tkáně, které způsobuje její poškození.
Melilotus AKH, Bella-donna AKH, Sulfur AKH, Aurum AKH

Arteriosklerosa - tvrdnutí tepen.
Kalium carbonicum AKH, Artemisia AKH, Aurum AKH,
Argentum nitricum AKH

Arytmie - porucha srdečního rytmu, způsobená postižením systé-
mu řídícího srdeční činnost.
Kalium carbonicum AKH, Artemisia AKH, Argentum nitricum AKH

Artritis - zánět kloubů projevující se otokem, zčervenáním, bolestí, 
omezením hybnosti, přičemž ne vždy jsou tyto příznaky všechny 
přítomny.
Dulcamara AKH, Silicea AKH, Hypericum AKH, Graphites AKH

Artróza - nezánětlivé onemocnění kloubů, pro něž je typická de-
strukce (zánik) kloubní chrupavky. Zničení chrupavky omezuje funkci 
kloubu.
Zmírnění průběhu a zpomalení vývoje - Graphites AKH,
Dulcamara AKH, Thuja AKH

Ascites - přítomnost volné tekutiny v břišní dutině.
Apis mellifica AKH, Kalium carbonicum AKH, Thuja AKH

Ascarides - onemocnění škrkavkou, způsobuje zejména trávicí 
obtíže (bolesti břicha, průjmy nechutenství, zvracení).
Sulfur AKH, Artemisia AKH, Thuja AKH, Chamomilla AKH

Astma bronchiale - onemocnění charakterizované záchvatovi-
tou dušností vznikající na podkladě náhle vzniklého zúžení průdušek. 
Často je alergického původu. Klasicky se astma projevuje ztíženým 
dýcháním a dušností s pískáním.
Kalium iodatum AKH, Allium cepa AKH, Kalium carbonicum AKH, 
Argentum nitricum AKH

Astma cardiale - těžká noční záchvatová dušnost vznikající 
na podkladě těžké poruchy levé srdeční komory, při níž se v plicích 
hromadí krev, kterou levá komora není schopna přečerpat do velkého 
tělesného oběhu.
Kalium carbonicum AKH, Argentum nitricum AKH, Apis mellifica 
AKH, Melilotus AKH

Bércový vřed
Graphites AKH, Allium cepa AKH, Sulfur AKH, Hypericum AKH.

Blefaroconjunctivitis - zánět očních víček a oční spojivky 
projevující se zčervenáním oka, svěděním, popřípadě otokem.
Argentum nitricum AKH, Kalium iodatum AKH,
Kalium muriaticum AKH

Bolest hlavy - Cefalea
Melilotus AKH, Argentum nitricum AKH, Silicea AKH,
Chamomilla AKH.

Bolesti v krku
Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Kalium muriaticum AKH, Apis 
mellifica AKH, Bella-donna AKH.

Bolesti nohou
Děti - růst - Silicea AKH, Kalium iodatum AKH, Aurum AKH, Acidum 
phosphoricum AKH.
U dospělých z přepracování - Hypericum AKH, Dulcamara AKH, 
Silicea AKH, Kalium carbonicum AKH.

Borelióza
onemocnění způsobené bakteriemi rodu Borrelia, u nás zejména 
Lymská borrelia.
Po kontrole u lékaře, jako doplňková léčba - Sulfur AKH, Kalium 
iodatum AKH, Argentum nitricum AKH.

Bradavice
Graphites AKH, Thuja AKH, Argentum nitricum AKH,
Allium cepa AKH.

Bronchitis - zánět průdušek. Vzniká obvykle v důsledku virové,
či bakteriální infekce, alergie.
Kalium iodatum AKH, Allium cepa AKH, Kalium carbonicum AKH, 
Silicea AKH.

Bulimie - nezvladatelná chuť k jídlu (žravost). 
Graphites AKH, Sulfur AKH, Argentum nitricum AKH, Silicea AKH

Bursitis - zánět kloubního váčku ( burzy), vzniká nejčastěji po úra-
zu nebo v rámci jiného kloubního postižení a projevuje se nejčastěji 
bolestí.
Dulcamara AKH, Hypericum AKH, Kalium iodatum AKH, Graphites 
AKH, Apis mellifica AKH

Carbunculus - hnisavé onemocnění kůže vznikající splynutím 
několika furunklů. Rozsáhlý hnisavý proces postihující i podkoží a 
provázející celkovými příznaky.
Graphites AKH, Sulfur AKH, Silicea AKH.
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Celulitida
Graphites AKH, Apis mellifica AKH, Sulfur AKH, Thuja AKH

Cirhosis hepatis - závažné jaterní onemocnění charakterizova-
né zmnožením vaziva a uzlovitou přestavbou jaterní tkáně.
Silicea AKH, Graphites AKH, Solidago AKH, Allium cepa AKH.

Colitis - zánět tlustého střeva.
Bella-donna AKH, Natrium phosphoricum AKH, Graphites AKH, 
Argentum nitricum AKH

Commotio cerebri - otřes mozku
Hypericum AKH, Apis mellifica AKH, Melilotus AKH, Artemisia AKH, 
Kalium iodatum AKH, Silicea AKH.

Cystitis - zánět močového měchýře, projevuje se častým
bolestivým nucením na močení, pálením a řezáním při močení.
Solidago AKH, Argentum nitricum AKH, Allium cepa AKH, Thuja 
AKH, Natrium phosphoricum AKH.

Cystopyelitis - zánět močového měchýře a ledvinné pánvičky.        
Silicea AKH, Kalium iodatum AKH, Solidago AKH, Kalium muriaticum 
AKH.

Dakriocystitis - zánět slzného váčku. Akutní forma je provázená 
bolestmi, vyklenutím v blízkosti vnitřního koutku.
Argentum nitricum AKH, Thuja AKH, Silicea AKH.

Depresívní stavy - stavy nálad charakterizované
nadměrným smutkem.
Acidum phosphoricum AKH, Aurum AKH, Artemisia AKH,
Graphites AKH.

Děti - malé
Chuť k jídlu - povzbuzení - Silicea AKH, Chamomilla AKH,
Artemisia AKH, Argentum nitricum AKH.
Nespavost - Chamomilla AKH, Artemisia AKH,
Argentum nitricum AKH.
Neposlušnost - Chamomilla AKH, Bella-donna AKH,
Sulfur AKH, Aurum AKH.

Diabetes mellitus - cukrovka, úplavice cukrová, onemocnění 
způsobené absolutním či relativním nedostatkem hormonu slinivky 
břišní - inzulínu.
Acidum phosphoricum AKH, Graphites AKH, Sulfur AKH, Allium cepa 
AKH.

Ulcus duodeni - dvanácterníkový vřed
Argentum nitricum AKH, Natrium phosphoricum AKH, Graphites 
AKH, Kalium muriaticum AKH, Chamomilla AKH

Dysmenorhea - menstruace spojená se značnou bolestivostí a 
celkovými obtížemi.
Apis mellifica AKH, Graphites AKH, Artemisia AKH, Melilotus AKH, 
Chamomilla AKH

Ekzém - povrchový neinfekční zánět kůže postihující zejména 
pokožku. Projevuje se četnými kožními změnami, svěděním.
Sulfur AKH, Graphites AKH, Argentum nitricum AKH, Silicea AKH.

Endometritis - zánět sliznice děložní. Bývá přítomen výtok, boles-
ti, popřípadě poruchy menstruačního cyklu, zvýšená teplota, sexuální 
porucha.
Graphites AKH, Apis mellifica AKH, Thuja AKH, Melilotus AKH.

Enuresis - pomočování, vyskytuje se po 4. až 5. roce věku.
Nejčastěji v noci (noční enuréza).
Bella-donna AKH, Artemisia AKH, Argentum nitricum AKH, Silicea 
AKH, Solidago AKH, Thuja AKH.

Epidydimitis - zánět nadvarlete.
Thuja AKH, Aurum AKH, Apis mellifica AKH, Silicea AKH.

Epilepsie - skupina poruch mozku projevujících se opakovanými 
záchvaty (paroxysmy) různého charakteru. Záchvaty jsou způsobeny 
výbojem v elektrické činnosti určité části nervových buněk a mohou 
se projevovat poruchami vědomí a vnímání, křečemi, vegetativními 
projevy a psychickými příznaky.
Artemisia AKH, Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Bella-donna 
AKH, Hypericum AKH.

Obrna n. Facialis (paréza lícního nervu) - obrna lícního 
nervu, porucha funkce, případně porucha struktury lícního nervu 
s následnou obrnou obličejového svalstva a poruchou vzhledu a 
pohybů obličeje.
Silicea AKH, Hypericum AKH, Dulcamara AKH, Kalium carbonicum 
AKH.

Fantomové bolesti - bolest v části těla (zejména v končetině) 
pociťovaná po její amputaci. Vzniká drážděním nervových drah ve-
doucích vjemy z končetiny do mozku.
Hypericum AKH, Silicea AKH, Artemisia AKH.
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Furunkl - nežit, hnisavé onemocnění kůže, při němž zhnisá celý 
vlasový váček a jeho okolí.
Apis mellifica AKH, Graphites AKH, Bella-donna AKH, Sulfur AKH, 
Silicea AKH.

Gangréna - sněť, nekróza tkáně druhotně změněná působením 
zevních faktorů.
Silicea AKH, Artemisia AKH, Sulfur AKH, Graphites AKH.

Gingivitis - akutní nebo chronický zánět dásně projevující se za-
rudnutím, hypertrofií, bolestí, krvácením a sekrecí z gingiválního sulku.
Graphites AKH, Argentum nitricum AKH, Thuja AKH, Kalium muria-
ticum AKH.

Glaukom - zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak.
Melilotus AKH, Silicea AKH, Bella-donna AKH, Chamomilla AKH, 
Kalium carbonicum AKH.

Gonorrhea - kapavka, pohlavní nemoc, jejímž původcem je Nei-
sseria gonorrhoeae, bakterie velmi citlivá na vnější okolí.
Doplňková terapie - Argentum nitricum AKH, Thuja AKH
 Allium cepa AKH, Silicea AKH, Solidago AKH.

Hemorrhagie - krvácení, může mít příčinu v poškození nebo po-
rušené funkci krevních cév, krevních destiček nebo krevních bílkovin.
Melilotus AKH, Bella-donna AKH.

Hemoroidy - žilní městky v oblasti konečníku nebo řitního otvoru.
Graphites AKH, Sulfur AKH, Thuja AKH.

Hemoroidální krvácení - krvácení z žilních městků v oblasti 
konečníku nebo řitního otvoru.
Melilotus AKH, Argentum nitricum AKH.

Helmintóza - onemocnění vyvolané parazitujícími červy.
Sulfur AKH, Artemisia AKH, Natrium phosphoricum AKH.

Hepatitis - zánět jater.
Silicea AKH, Solidago AKH, Aurum AKH, Kalium carbonicum AKH

Hepatopatie - obecné označení pro jaterní onemocnění,
zejména takové, které ještě není přesně určeno.
Graphites AKH, Solidago AKH, Aurum AKH, Silicea AKH.

Herpes labialis - opar, onemocnění způsobené viry. Projevuje se 
jako místní zánět kůže zpočátku se svědivými či palčivými puchýřky, 
které postupně praskají a pak zasychají.
Allium cepa AKH, Thuja AKH, Sulfur AKH, Dulcamara AKH.

Herpes zoster - pásový opar. Onemocnění způsobené herpe-
tickými viry. Onemocnění je charakterizováno bolestí a výsevem 
puchýřků v okolí průběhu nervu.
Dulcamara AKH, Thuja AKH, Sulfur AKH, Graphites AKH.

Hmyz 
Následky bodnutí - Apis mellifica AKH, Kalium iodatum AKH,
Bella-donna AKH, Sulfur AKH.
Prevence bodnutí - Sulfur AKH, Kalium iodatum AKH.

Hnisání - záněty 
obranná reakce tkáně a orgánů na poškození. 
Silicea AKH, Graphites AKH, Thuja AKH.

Horečka - zvýšení tělesné teploty nad 38 stupňů Celsia.
Bella-donna AKH, Melilotus AKH, Kalium iodatum AKH, Chamo-
milla AKH.
Hučení v hlavě - Melilotus AKH, Graphites AKH, Aurum AKH, Bella-
-donna AKH, Kalium muriaticum AKH.

Hubnutí - úbytek tělesné hmotnosti.
Acidum phosphoricum AKH, Artemisia AKH, Argentum nitricum 
AKH, Silicea AKH.

Hydrocela - nahromadění většího množství tekutiny mezi obaly 
varlete - vodní kýla. Projeví se zvětšením varlete hmatným v šourku.
Apis mellifica AKH, Thuja AKH.

Hydrocefalie - patologicky zvýšené množství mozkomíšního 
moku v centrálním nervovém systému.
Apis mellifica AKH, Kalium iodatum AKH.

Hypomenorhoea - snížená intenzita menstruačního krvácení.
Artemisia AKH, Graphites AKH, Apis mellifica AKH.

Hyperthyreoza - onemocnění způsobené vysokými hladinami 
hormonů štítné žlázy, její hyperfunkcí.
Bella-donna AKH, Argentum nitricum AKH, Kalium iodatum AKH, 
Apis mellifica AKH, Sulfur AKH
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Hypothyreoza - onemocnění způsobené sníženou funkcí
štítné žlázy.
Graphites AKH, Kalium carbonicum AKH, Aurum AKH, Thuja AKH.

Hypertenze - vysoký krevní tlak.
Melilotus AKH, Bella-donna AKH, Aurum AKH, Kalium iodatum AKH.

Hysterie - psychický stav, pro který je charakteristická výrazná 
a nestabilní emotivita (citlivost), sklon k primitivním reakcím, pocity 
životního neuspokojení.
Chamomilla AKH, Artemisia AKH, Silicea AKH, Bella-donna AKH.

Chrapot 
Kalium iodatum AKH, Sulfur AKH, Kalium carbonicum AKH.

Chřipka - nakažlivé virové onemocnění, které postihuje převážně 
dýchací cesty a má výrazné celkové příznaky ( horečka, bolesti klou-
bu, svalů, hlavy apod.)
Dulcamara AKH, Hypericum AKH, Melilotus AKH, Bella-donna AKH.

Ikterus - žloutenka se projevuje se žlutým zbarvením kůže a sliznic, 
způsobený zvýšeným obsahem žlučového barviva - bilirubinu.
Solidago AKH, Silicea AKH, Aurum AKH.

Impetigo - hnisavé kožní onemocnění, způsobené bakteriemi, 
stafylokoky či streptokoky. Hnisavé puchýřky na kůži v obličeji, převáž-
ně u dětí.
Sulfur AKH, Graphites AKH.

Impotence - neschopnost, zejména v oblasti pohlavního života. 
Neschopnost soulože.
Thuja AKH, Argentum nitricum AKH, Artemisia AKH, Graphites AKH.

Infarkt myokardu - odumření části srdeční svaloviny
přerušením krevního zásobení.
Argentum nitricum AKH, Aurum AKH, Melilotus AKH,
Kalium carbonicum AKH, Apis mellifica AKH.
Akutní stav (jako doplňková léčba) - Bella-donna AKH,
Melilotus AKH, Kalium carbonicum AKH, Argentum nitricum AKH
Prevence - Kalium carbonicum AKH, Hypericum AKH,
Argentum nitricum AKH
Rekonvalescence - Acidum phosphoricum AKH,
Kalium carbonicum AKH, Thuja AKH, Hypericum AKH

Iritis - zánět duhovky.
Argentum nitricum AKH, Kalium iodatum AKH, Aurum AKH

Ischias - bolest v kříži s vyzařováním do dolní končetiny způsobená 
drážděním nervových kořenů při výhřezu meziobratlové ploténky 
nebo zánětem sedacího nervu (n. ischiadicus). 
Dulcamara AKH, Hypericum AKH, Silicea AKH, Thuja AKH

Karcinom - zhoubný nádor vznikající v epitelu. 
Doplňková léčba - Aurum AKH, Graphites AKH,
Kalium iodatum AKH, Thuja AKH
Hojení po operaci - Hypericum AKH, Silicea AKH,
Kalium iodatum AKH, Graphites AKH
Zmírnění stavů po chemoterapii - Kalium iodatum AKH,
Silicea AKH, Argentum nitricum AKH, Acidum phosphoricum AKH, 
Thuja AKH
Radioterapie - Aurum AKH, Melilotus AKH, Kalium iodatum AKH, 
Silicea AKH
Psychické problémy při rakovině - Acidum phosphoricum AKH, 
Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Graphites AKH
Prodloužení života - Silicea AKH, Argentum nitricum AKH,
Aurum AKH, Graphites AKH

Kašel - obranný reflex, který slouží udržování průchodnosti dýcha-
cích cest. Vzniká podrážděním citlivých oblastí, obvykle v dýchacích 
cestách (hrtan, průdušnice, velké průdušky, pohrudnice, vzácněji 
zevní zvukovod), ale může být do určité míry ovlivňován i vůlí. Kašel 
spočívá v prudkém výdechu při přechodně uzavřené hlasové štěrbině. 
To umožní výrazné zvýšení tlaku v plicích, s jehož pomocí se vytlačí 
nežádoucí obsah (cizí těleso, nadbytek hlenu). Toto zvýšení tlaku však 
může mít i nežádoucí účinky, zejména je-li kašel silný a déle trvající. 
Může poškozovat dýchací cesty a zhoršovat oběh krve. Intenzivní ka-
šel rovněž unavuje dýchací svaly, ruší spánek, zhoršuje hojení poope-
račních ran. Kašel je důležitým příznakem chorob dýchacího ústrojí. 
Vzniká při zánětech horních cest dýchacích, zápalu plic a pohrudnice, 
tuberkulóze, plicních nádorech, překrvení plic při nedostatečnosti levé 
srdeční komory či mitrální stenóze aj. Může být suchý (bez vykašlává-
ní) nebo vlhký (tzv. produktivní) s vykašláváním (expektorace, sputum).
Argentum nitricum AKH, Allium cepa AKH, Kalium iodatum AKH, 
Dulcamara AKH, Sulfur AKH, Kalium carbonicum AKH, Chamomilla 
AKH, Silicea AKH.
Suchý - Kalium iodatum AKH, Silicea AKH, Bella-donna AKH, Dulca-
mara AKH, Argentum nitricum AKH
Dráždivý - Kalium carbonicum AKH, Argentum nitricum AKH, Kalium 
iodatum AKH.
Vlhký - Allium cepa AKH, Kalium muriaticum AKH.
Ze stresu - Argentum nitricum AKH, Artemisia AKH, Hypericum AKH.
Při nemocech srdce - Kalium carbonicum AKH, Apis mellifica AKH.
Po cigaretách - Artemisia AKH, Argentum nitricum AKH, Sulfur AKH, 
Bella-donna AKH.
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Katarakta - šedý zákal. Onemocnění čočky oka, při němž dochází 
ke ztrátě její průzračnosti s postupným zhoršováním zraku.
Graphites AKH, Aurum AKH, Argentum nitricum AKH, Acidum phos-
phoricum AKH, Silicea AKH

Kinetóza - stav vyvolaný drážděním centra rovnováhy ve vnitř-
ním uchu, projevuje se nevolností, zvracením, bledostí apod. Často jí 
trpí děti v dopravních prostředcích, patří sem mořská nemoc aj. 
Argentum nitricum AKH, Graphites AKH, Kalium muriaticum AKH, 
Silicea AKH.

Keratitis - zánět rohovky, často spojen se zánětem spojivky (kerato-
conjunctivitis photoelectrica). Vzniká např. při pobytu na horách (sníh), 
při sváření atd. 
Argentum nitricum AKH, Bella-Donna AKH.

Kleptomanie - chorobně silné nezvládnutelné puzení ke kráde-
žím, často bez touhy po zcizeném předmětu. Má charakter impulzivní 
poruchy, není motivováno osobním obohacením, nýbrž libými pocity 
při uskutečňování krádeže. Někdy se uvádí vztah k poruchám příjmu 
potravy. Mnohem častější příčinou krádeží je však zištný důvod. Někdy 
krádež může představovat určitý protest (děti dostatečně materiálně 
zabezpečené) nebo je výrazem touhy po dobrodružství a napětí 
(hysterie).
Artemisia AKH, Sulfur AKH, Chamomilla AKH, Apis mellifica AKH.

Klimakterium - přechod. Období života, v němž postupně vyhasí-
ná aktivita ženských pohlavních orgánů a v němž dochází k výrazným 
hormonálním změnám, které jsou provázeny poklesem tvorby 
pohlavních hormonů. Ve vaječnících postupně přestávají vyzrávat 
vajíčka, menstruační krvácení se stává nepravidelným, až zcela ustane 
(menopauza). Žena přestává být plodnou.
Návaly horka a pocení - Apis mellifica AKH, Graphites AKH,
Melilotus AKH, Bella-donna AKH, Sulfur AKH
Deprese, plačtivost při - Acidum phosphoricum AKH, Thuja AKH, 
Graphites AKH, Artemisia AKH, Aurum AKH
Krvácení - Melilotus AKH, Bella-donna AKH, Apis mellifica AKH

Kolika - břišní bolest útrobního (viscerálního) typu, pro niž je typický 
vlnovitý průběh s kolísáním intenzity (mnohdy velmi krutá bolest 
vystřídaná úlevou). Bolest nemá zcela přesnou lokalizaci a zmírňuje ji 
teplo. Objevuje se zejm. při blokádě (obstrukci) dutých orgánů břicha 
- obvykle kamenem (litiáza). Bolest způsobují spasmy (silné stahy) 
hladkých svalů ve stěnách orgánu, které se snaží překážku vytlačit.
Střevní - Natrium phosphoricum AKH, Chamomilla AKH, Kalium 
muriaticum AKH, Argentum nitricum AKH, Allium cepa AKH, Thuja 
AKH

Ledvinová - Solidago AKH, Kalium carbonicum AKH, Silicea AKH, 
Dulcamara AKH
Žlučová - Natrium phosphoricum AKH, Solidago AKH, Bella-donna 
AKH, Chamomilla AKH

Kolaps - zhroucení. 
Prevence - Kalium carbonicum AKH, Melilotus AKH, Silicea AKH

Konjunktivitida - zánět spojivek. Akutní zánět se projevuje 
zarudnutím spojivky, pálením, řezáním, světloplachostí, hlenovou 
až hnisavou sekrecí. U chronického zánětu nejsou tyto příznaky tak 
výrazné, ale jsou víceméně trvalé. Onemocnění je poměrně časté a 
má řadu příčin: infekci (virovou či bakteriální), podráždění zevními vlivy 
(prach, ultrafialové záření), alergii, provází též některé celkové infekce 
(např. spalničky).
Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Kalium iodatum AKH

Kontuze - zhmoždění, pohmoždění. Tupé, nepronikající poranění. 
Kontuze kůže, kloubů, svalů, vnitřních orgánů, hrudníku, mozku atd.
Hypericum AKH, Silicea AKH, Argentum nitricum AKH, Kalium ioda-
tum AKH

Kojení - problémy 
Nedostatek mléka - Apis mellifica AKH, Argentum nitricum AKH, 
Acidum phosphoricum AKH
Vyčerpanost - Kalium carbonicum AKH, Acidum phosphoricum 
AKH, Silicea AKH
Praskliny a bolesti bradavek - Silicea AKH, Graphites AKH

Křeče - déletrvající bolestivé stahy svalu nebo svalové skupiny. 
Mají charakter buď trvalého stažení nebo nebo rytmických stahů.
Artemisia AKH, Bella-donna AKH, Argentum nitricum AKH, Chamo-
milla AKH
Noční křeče lýtka - Bella-donna AKH, Silicea AKH, Sulfur AKH, 
Hypericum AKH.

Kyselina mléčná - kyselina vznikající při metabolismu cukru v 
organismu. Její přebytek způsobuje bolesti svalů.
Přebytek - Natrium phosphoricum AKH, Kalium carbonicum AKH, 
Solidago AKH

Laryngitida - zánět hrtanu. Probíhá samostatně nebo častěji jako 
součást zánětu horních cest dýchacích. 
Kalium iodatum, Argentum nitricum AKH, Bella-donna AKH
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Lipom - nezhoubný nádor tvořený tukovými buňkami. V kůži 
způsobuje různě veliké vyklenutí, které nemizí ani po zhubnutí.
Graphites AKH, Thuja AKH, Aurum AKH, Sulfur AKH.

Lišej (lichen) - označení řady kožních onemocnění, nejčastěji 
svědivých, později vyhrazeno pro onemocnění vyznačující se zhrub-
nutím kůže a tvorbou plochých mnohoúhelných papul.
Silicea AKH, Sulfur AKH, Graphites AKH, Thuja AKH, Argentum nitri-
cum AKH

Lumbago - ústřel, náhle vzniklá bolest v bederní krajině spojená se 
spasmem bederních svalů.
Dulcamara AKH, Hypericum AKH, Kalium carbonicum AKH, Silicea 
AKH, Chamomilla AKH

Lymfatické uzliny - zvětšení
Kalium iodatum AKH, Thuja AKH, Aurum AKH, Dulcamara AKH.

Mastitis - zánět prsu, nejčastěji vzniká v šestinedělí v souvislosti s 
kojením.
Bella-donna AKH, Apis mellifica AKH, Kalium iodatum AKH.

Mastopatie - nezánětlivé onemocnění ženského prsu, jehož 
podstatou jsou změny v mléčné žláze způsobené hormonálními vlivy.
Graphites AKH, Thuja AKH, Apis mellifica AKH, Aurum AKH.

Ménièrova choroba - onemocnění projevující se záchvaty 
závratě s nevolností, sluchovými šelesty a později i trvalejší poruchou 
sluchu.
Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Hypericum AKH,
Artemisia AKH.

Meningitis - zápal mozkových blan, nebo-li zánět mozkových 
plen.
Prevence a doplňková léčba - Bella-donna AKH, Kalium iodatum 
AKH, Apis mellifica AKH, Argentum nitricum AKH, Melilotus AKH

Meteorizmus - plynatost, nadýmání, vzedmutí břicha obvykle v 
důsledku rozepnutí trávicí trubice nadměrným množstvím plynu.
Graphites AKH, Natrium phosphoricum AKH, Solidago AKH, Allium 
cepa AKH, Kalium carbonicum AKH

Migréna - chronické neurovaskulární onemocnění charakterizo-
vané záchvatovitou bolestí hlavy.
Melilotus AKH, Kalium iodatum AKH, Argentum nitricum AKH, 
Chamomilla AKH

Močový měchýř 
Zánět - Thuja AKH, Natrium phosphoricum AKH, Solidago AKH, 
Silicea AKH.
Inkontinence (neschopnost udržet moč) - Kalium carbonicum 
AKH, Argentum nitricum AKH, Bella-donna AKH, Artemisia AKH.
Zapáchající moč - Solidago AKH, Silicea AKH, Thuja AKH, Natrium 
phosphoricum AKH.

Mononukleóza - virové onemocnění, které má podobný průběh 
jako angína - bolesti v krku, bolesti hlavy, zvětšené lymfatické uzliny.
Doplňková léčba - Acidum phosphoricum AKH, Silicea AKH,
Kalium carbonicum AKH, Graphites AKH.

Myokarditis - zánět srdečního svalu (myokardu).
Kalium carbonicum AKH, Hypericum AKH, Dulcamara AKH,
Bella-donna AKH.

Myomy - nezhoubné nádory vzniklé z buněk svalu.
Graphites AKH, Thuja AKH, Aurum AKH, Sulfur AKH

Nausea - nevolnost, pocit na zvracení.
Silicea AKH, Natrium phosphoricum AKH, Graphites AKH,
Artemisia AKH, Kalium muriaticum AKH.

Nechutenství - snížená chuť k jídlu.
Silicea AKH, Acidum phophoricum AKH, Graphites AKH, Artemisia 
AKH.

Nephritis - zánětlivé onemocnění ledvin.
Thuja AKH, Solidago AKH, Silicea AKH, Kalium muriaticum AKH, 
Dulcamara AKH.

Nephrolithiasis - přítomnost kamenů v ledvině.
Prevence a doplňková léčba - Solidago AKH, Natrium
phosphoricum AKH, Thuja AKH, Silicea AKH

Nephroskleróza - ztvrdnutí tepen a tepének ledvin.
Thuja AKH, Apis mellifica AKH, Graphites AKH,
Aurum metallicum AKH

Insomnie - nespavost, neschopnost spát, poruchy s usínáním
či brzké vstávání.
Artemisia AKH, Chamomilla AKH, Argentum nitricum AKH,
Bella-donna AKH
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Neuralgie - krutá bolest pociťovaná v místě průběhu nervu.
Chamomilla AKH, Silicea AKH, Artemisia AKH, Melilotus AKH, Bella-
-donna AKH, Dulcamara AKH, Kalium carbonicum AKH, Kalium 
iodatum AKH

Neurastenie - souhrn duševních a tělesných příznaků, pro něž 
je charakteristická dráždivá slabost. Střídá se podrážděnost s úna-
vou, bolestí hlavy, poruchou soustředění se, nespavostí.
Artemisia AKH, Chamomilla AKH, Acidum phosphoricum AKH, Apis 
mellifica AKH, Argentum nitricum AKH

Neuritis - onemocnění nervu se známkami zánětu.
Silicea AKH, Hypericum AKH, Artemisia AKH, Melilotus AKH.

Obrna - ochrnutí, paréza.
Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Melilotus AKH, Hypericum 
AKH, Dulcamara AKH, Artemisia AKH

Očista organizmu
Sulfur AKH, Graphites AKH, Kalium muriaticum AKH, Solidago AKH, 
Natrium phosphoricum AKH, 

Otok - edém, nadměrné hromadění tekutiny v buňkách, tkáních, 
orgánech.
Apis mellifica AKH, Kalium iodatum AKH, Kalium carbonicum AKH

Oophoritis (adnexitis) - zánět vaječníku
Apis mellifica AKH, Chamomilla AKH, Melilotus AKH, Artemisia AKH, 
Alium cepa AKH, Silicea AKH

Operace - chirurgický instrumentální výkon, při němž je obvykle 
narušen povrch těla.
Hojení po operaci - Melilotus AKH, Apis mellifica AKH, Hypericum 
AKH, Kalium iodatum AKH, Silicea AKH, Graphites AKH.
Krvácení po operaci - zastavení - Melilotus AKH, Bella-donna AKH.

Orchitis - zánět varlete. Projevuje se zarudnutím, otokem,
značnými bolestmi.
Aurum AKH, Thuja AKH, Kalium iodatum AKH, Argentum nitricum 
AKH, Apis mellifica AKH

Otitis media - zánět středního ucha.
Silicea AKH, Kalium iodatum AKH, Chamomilla AKH, Bella-donna 
AKH, Aurum Metallicum AKH

Otoskleróza - onemocnění charakterizované přestavbou kostní 
části vnitřního ucha s jeho poškozením. Projevuje se nepříjemnými 
šelesty a nedoslýchavostí a může vést až k hluchotě.
Aurum AKH, Graphites AKH, Kalium muriaticum AKH

Osteomyelitis - zánět kostní dřeně
Silicea AKH, Aurum AKH, Graphites AKH, Acidum phophoricum AKH, 
Kalium iodatum AKH

Osteoporóza - onemocnění charakterizované úbytkem kostní 
hmoty.
Graphites AKH, Silicea AKH

Ovariální cysta - dutinka s vlastní výstelkou ve vaječníku.
Je vyplněná tekutinou nebo tužší hmotou.
Apis mellifica AKH, Graphites AKH, Thuja AKH, Silicea AKH.

Ozena - forma chronické rýmy provázená atrofií nosní sliznice. 
Nemocný má sníženou citlivost čichu.
Aurum AKH, Silicea AKH, Kalium iodatum AKH.

Paměť 
Zlepšení - Argentum nitricum AKH, Artemisia AKH,
Aurum metallicum AKH, Hypericum AKH, Melilotus AKH.

Panaritium - hnisavý zánět prstů, který může postihnout kůži, 
podkoží, kost, šlachu a mezičlánkový kloub.
Silicea AKH, Apis mellifica AKH, Hypericum AKH.

Paradentóza - chronické onemocnění závěsného aparátu zubu, 
dásně a kostního lůžka.
Thuja AKH, Silicea AKH, Aurum AKH.

Parotitis - zánět příušních žláz virového původu.
Kalium carbonicum AKH, Apis mellifica AKH, Bella-donna AKH, 
Kalium iodatum AKH.

Parestézie - porucha čití, projevující se jako brnění, mravenčení, 
svrbění.
Thuja AKH, Hypericum AKH, Chamomilla AKH, Graphites AKH

Periost - okostice. Vazivová blána pokrývající povrch kosti
s výjimkou místa pokrytého chrupavkou a tvořícího kloub.
Poškození - Silicea AKH, Hypericum AKH

26



Petechie - drobné tečkovité krvácení do kůže či sliznic. Výsev 
petechie vzniká u některých krvácivých poruch, např. z nedostatku 
krevních destiček.
Melilotus AKH, Kalium iodatum AKH, Apis mellifica AKH

Pharyngitis - zánět hltanu. Většinou součást zánětu horních cest 
dýchacích (virových, bakteriálních). Projevuje se bolestivostí v hrdle, 
zarudnutím, hlenovým povlakem. Existují i chronické formy zánětu 
jako následek častých zánětů akutních, zejména při současném půso-
bení dalších faktorů (snížená odolnost, vystavení dráždivým látkám).
Argentum nitricum AKH, Kalium iodatum AKH

Phlebitis - zánět žíly.
Graphites AKH, Allium cepa AKH, Sulfur AKH, Apis mellifica AKH

Phlegmona - neohraničený hnisavý zánět např. ruky, podkoží 
atd., který se šíří řídkými tkáněmi organismu. Většinou vyžaduje chirur-
gické ošetření a léčbu antibiotiky. 
Doplňková léčba - Graphites AKH, Sulfur AKH, Bella-donna AKH

Pigmentové skvrny na kůži
Solidago AKH, Natrium phosphoricum AKH, Graphites AKH, Sulfur 
AKH.

Pískot v uších 
Graphites AKH, Kalium muriaticum AKH, Aurum AKH, Melilotus AKH.

Pleuritis - zánět pohrudnice (pleury). Je způsoben některými viry, 
doprovází zápaly plic včetně tuberkulózního a je součástí některých 
celkových onemocnění (např. systémových). Rozlišuje se suchý zánět 
(pleuritis sicca), kdy není přítomna v pohrudniční dutině tekutina, a 
vlhký zánět (pleuritis exsudativa) s tvorbou výpotku. Pleuritis se proje-
vuje horečkou, kašlem a bolestí na hrudi, která se zmírní při vytvoření 
výpotku. Velký výpotek může stlačovat plíci a vést k jejímu kolapsu a 
omezení dýchání s dušností.
Kalium iodatum AKH, Kalium carbonicum AKH, Silicea AKH,
Bella-Donna AKH.

Pneumonie - zápal (zánět) plic
Doplňková terapie - Kalium iodatum AKH, Kalium carbonicum 
AKH, Allium cepa AKH, Kalium muriaticum AKH, Silicea AKH, Sulfur 
AKH, Bella-Donna AKH.

Poluce - bezděčný, obvykle noční výron semene mnohdy spojený 
s erotickým snem.
Argentum nitricum AKH, Thuja AKH, Aurum AKH

Popáleniny - poškození kůže, případně i podkoží ohněm
či žíravinou.
Graphites, Apis mellifica, Kalium iodatum, Bella-donna

Polyartritis - zánětlivé postižení více kloubů.
Dulcamara AKH, Silicea AKH, Thuja AKH, Apis mellifica AKH, Kalium 
iodatum AKH, Graphites AKH

Polypóza - nakupení polypu - vyklenutá sliznice stopkatého nebo 
přisedlého tvaru.
Thuja AKH, Graphites AKH, Argentum nitricum AKH

Prolaps ani et recti - výhřez, vyhřeznutí, vysunutí konečníku 
nebo jeho části směrem dolů nebo ven, obvykle jako následek ochab-
nutí jeho podpůrného aparátu
Silicea AKH, Aurum AKH

Prolaps uteri - výhřez dělohy
Aurum AKH, Graphites AKH

Proktitis - zánět konečníku, často jako součást proktokolitidy.
Graphites AKH, Natrium phosphoricum AKH, Allium cepa AKH, 
Sulfur AKH, Thuja AKH

Prostatitis - zánět prostaty. Akutní prostatitis vzniká většinou 
rozšířením infekce ze zadních částí močové trubice, např. při kapavce 
nebo při jiných zánětlivých onemocněních. Projevuje se celkovými 
příznaky (horečkou, zimnicí), častým močením provázeným bolestmi, 
tlakem v podbřišku, sexuálními poruchami. Léčí se antibiotiky. Nutný 
je klid, teplo, teplé sedací koupele, vyloučení pohlavního vzrušení. 
Chronická prostatitis vzniká obvykle ve středním věku a vyvíjí se 
obvykle od samého počátku plíživě. Příčina není vždy jasná, někdy se 
uplatňuje prochlazení, sexuální excesy nebo i dříve prodělané infekční 
choroby. K příznakům patří častější močení, tlakové bolesti v podbřiš-
ku, poruchy sexuální funkce i celkové příznaky (únava).
Thuja AKH, Silicea AKH, Allium cepa AKH, Solidago AKH, Silicea AKH.

Pruritus ani - svědění v okolí konečníku a řitního otvoru.
Může být vyvoláno hemoroidy, mykózou aj. 
Sulfur AKH, Artemisia AKH, Graphites AKH, Apis mellifica AKH

Psoriasis - lupénka, kožní onemocnění. Může postihovat i klouby aj.
Graphites AKH, Argentum nitricum AKH, Sulfur AKH,
Bella-donna AKH
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Psychóza - těžké duševní onemocnění, při němž nemocný 
ztrácí kontakt se skutečností, kterou jinak vnímá, jinak ji hodnotí, 
a jinak se proto chová. Tato ztráta kontaktu souvisí s halucinacemi 
a bludy, pod jejichž vlivem se nemocný může dopouštět pro okolí 
zcela nepochopitelných činů. Psychotikovi, který se však nepovažuje 
za duševně nemocného (nemá „náhled“), připadají zcela v souladu s 
jeho vnímáním světa. Příčina psychózy je většinou neznámá, zřejmě 
spočívá v odchylných biochemických pochodech v mozku. 
Bella-donna AKH, Aurum AKH, Argentum nitricum AKH, Acidum 
phosphoricum AKH, Apis mellifica AKH, Artemisia AKH

Pyelitis - zánět ledvinné pánvičky, většinou součást pyelonefritidy
Silicea AKH, Thuja AKH.

Pylorospasmus - svalová křeč dvanácterníku.
Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Kalium iodatum AKH, Bella-
-donna AKH

Pyodermie - hnisavé kožní onemocnění vyvolané bakteriemi.
Sulfur AKH, Graphites AKH, Silicea AKH, Allium cepa AKH

Quinkeho edém - otok hrtanu, který může vést k udušení. Vzni-
ká na alergickém podkladě. Akutní otok postihuje především obličej, 
rty, oční víčka, končetiny a zevní genitál.
Prevence - Kalium iodatum AKH, Apis mellifica AKH,
Kalium carbonicum AKH

Rachitis - křivice, onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu D.
Silicea AKH, Aurum AKH, Graphites AKH, Sulfur AKH

Rány - hojení
Hypericum AKH, Silicea AKH, Allium cepa AKH

Raynauldova choroba - porucha funkce cév, projevující se 
špatným prokrvením některých částí těla (hlavně rukou) .
Silicea AKH, Allium cepa AKH, Kalium carbonicum AKH.

Revmatismus 
Dulcamara AKH, Hypericum AKH, Silicea AKH, Kalium iodatum AKH, 
Bella-donna AKH

Rhinitis - rýma
Allium cepa AKH, Silicea AKH, Kalium iodatum AKH, Sulfur AKH, 
Thuja AKH

Seborrhoe - zvýšená tvorba mazu kožními žlázami (mastná pleť).
Thuja AKH, Graphites AKH, Sulfur AKH.

Sepse - velmi těžká infekce, která je spojena s celkovými projevy 
zánětu.
Doplňková léčba - Bella-donna AKH, Kalium iodatum AKH

Sinusitida - zánět vedlejších nosních dutin.
Silicea AKH, Thuja AKH, Dulcamara AKH, Kalium muriaticum AKH, 
Kalium iodatum AKH.

Spála - infekční onemocnění způsobené streptokoky (bakterie).
Bella-donna AKH, Kalium iodatum AKH

Srážení krve
Nedostatečné - Melilotus AKH, Acidum phosphoricum AKH.

Tik víčka 
Artemisia AKH, Bella-donna AKH, Kalium carbonicum AKH.

Tlak krevní vysoký
Melilotus AKH, Bella-donna AKH, Aurum AKH, Argentum nitricum 
AKH. 

Trojklanný nerv - bolest ( trigeminus neuralgie) - krutá 
záchvatovitá bolest objevující se zejména podél II. a III. větve V. 
hlavového nervu.
Silicea AKH, Bella-donna AKH, Apis mellifica AKH, Hypericum AKH

Tromby - krevní sraženiny.
Apis mellifica AKH, Graphites AKH
Třes hlavy - Argentum nitricum AKH, Silicea AKH, Artemisia AKH.

Tříselná kýla 
Hypericum AKH, Graphites AKH, Kalium iodatum AKH, Apis mellifica 
AKH.

Uremie - závažný stav vznikající v důsledku těžké poruchy funk-
ce ledvin obvykle v konečné fázi ledvinného selhání.
Kalium carbonicum AKH, Apis mellifica AKH.

Uretritis - zánět močové trubice, projevuje se pálením, řezáním při 
močení.
Thuja AKH, Argentum nitricum AKH, Allium cepa AKH, Solidago 
AKH.

Urticaria - kopřivka.
Sulfur AKH, Allium cepa AKH, Apis mellifica AKH.
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Vaginizmus - náhlé a bolestivé stažení svalstva pochvy a pánev-
ního svalstva, které znemožní uskutečnění soulože.
Bella-donna AKH, Graphites AKH, Argentum nitricum AKH, Artemisia 
AKH, Apis mellifica AKH

Varixy - křečové žíly.
Graphites AKH, Hypericum AKH.

Vegetativní dystonie - typ periferního vegetativního syndro-
mu s porušenou rovnováhou vegetativního nervstva. 
Melilotus AKH, Argentum nitricum AKH, Silicea AKH.

Vyčerpanost
Kalium carbonicum AKH, Acidum phosphoricum AKH, Silicea AKH, 
Artemisia AKH

Závratě - nepříjemný pocit otáčení se okolí nebo vlastního těla a 
nerovnováhy.
Kalium carbonicum AKH, Argentum nitricum AKH, Bella-donna AKH, 
Sulfur AKH.

Zrak (zlepšení)
Hypericum AKH, Aurum AKH, Argentum nitricum AKH, Kalium carbo-
nicum AKH. 

Zácpa - neschopnost vyprázdnit se v určitém časovém období.
Graphites AKH, Silicea AKH.

Zuby 
Bolesti - Chamomilla AKH, Silicea AKH, Hypericum AKH,
Bella-donna AKH.
Křivé zuby a růst zubů - Silicea AKH, Aurum AKH.
Černání - Thuja AKH, Kalium muriaticum AKH.
Žluté - Natrium phophoricum AKH, Thuja AKH.
Zubní kaz - Thuja AKH, Aurum AKH, Silicea AKH, Graphites AKH.

Zvracení
Kalium muriaticum AKH, Silicea AKH, Graphites AKH, Argentum 
nitricum AKH, Kalium muriaticum AKH. 

KONTAKTY

Pro více informací navštivte naše nové webové stránky
www.budtezdravi.cz

Homeopatické vzdělání a přednášky
Akademie klasické homeopatie 
Horní 73 
Ostrava-Dubina 700 30 
tel.: 596 113 330

Objednávky a konzultace
tel.: 596 113 330
budtezdravi@budtezdravi.cz,

Veřejná odborná informační služba
Tel.: 776 879 799
budtezdravi@budtezdravi.cz

Rok vydání 2012
Materiál je určen pro vzdělávání odborníků v medicíně. 
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POUŽÍVANÝ NÁZEV LÉKU Registrační číslo

Acidum phosphoricum  AKH 93/480/07-C

Allium cepa AKH 93/170/08-C

Apis mellifica AKH 93/714/07-C

Argentum nitricum AKH 93/481/07-C

Artemisia vulgaris AKH 93/699/07-C

Aurum metallicum AKH 93/623/07-C

Bella-donna AKH 93/169/07-C

Dulcamara AKH 93/079/07-C

Graphites AKH 93/482/07-C

Hypericum perforatum AKH 93/700/07-C

Chamomilla recutita AKH 93/615/07-C

Kalium carbonicum AKH 93/483/07-C

Kalium iodatum AKH 93/484/07-C

Kalium muriaticum AKH 93/486/07-C

Melilotus oµcinalis AKH 93/708/07-C

Natrium phosphoricum AKH 93/486/07-C

Silicea AKH 93/487/07-C

Solidago virgaurea AKH 93/742/07-C

Sulfur AKH 93/488/07-C

Thuja occidentalis AKH 93/701/07-C

SEZNAM NÁZVŮ
HOMEOPATICKÝCH LÉKŮ AKH
registrovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)

POZNÁMKY



ČeSKá Homeopatie
zdraví pro ty, které máme rádi

Pro více informací navštivte naše nové webové stránky 

www.budtezdravi.cz

pro bezplatnou homeopatickou konzultaci volejte:
596 113 330, 776 879 799,

nebo pište na e-mail:
budtezdravi@budtezdravi.cz

internetový prodej
www.manitera.cz ∞ www.andropharm.cz ∞ www.lekarna-plus.cz

Vydala Akademie klasické homeopatie
© Akademie klasické homeopatie s. r. o. 2012




