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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
způsobů 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,
• 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 Hahnemann 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 technologie zaručuje širší záběr a délku účinnosti léčby. Takto dynamizovaná homeopatika působí jemně
a rychle, a díky tomu představují vyšší komfort pro pacienta.

Možnosti a výhody homeopatie
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.
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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 jednoho
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, kdy a proč bude umírat,
jak bude reagovat na standardní a homeopatickou léčbu,
jak dlouho bude léčba trvat,
jak, kdy a proč se uzdraví.

Jsme zásadně proti zařazení homeopatie mezi tzv. „alternativní“
druhy léčby, protože v mnoha případech je homeopatie v procesu
uzdravování 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
nespojitelných diagnóz a nemocí,
• homeopatickou léčbu můžeme bez problémů aplikovat u pacientů, 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.
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Uzdravení s homeopatií je:
• jemné,
• často rychlé,
• často úplné.

Česká homeopatie AKH
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 technologických 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 vzdělání, kvaliﬁkovanou homeopatickou
přípravu lékařů, lékárníků a veterinářů. Staráme se o homeopatickou osvětu pro laickou veřejnost.
Základem našeho přístupu k homeopatii je práce s deseti až dvaceti
nejčastěji použitelnými léky, jejichž účinky do detailu známe.

Proč česká homeopatie
a proč česká homeopatika
O homeopatii se dá říct, že je to léčba „šitá na míru“. Česká homeopatie je homeopatie speciálně upravená pro českou populaci.
Již Hypokratovi se připisuje myšlenka, že jídlo a léky by měly pocházet ze stejného regionu nebo země, odkud pochází pacient. Staří
Číňané to odůvodnili tím, že člověk musí být v harmonii s přírodou.
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, jenž 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 zkušeností z léčby české populace jsme začali vyrábět homeopa5

tické 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, Hypericum 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.
Archetypální populační homeopatie
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 vykazující 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, biochemickým 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
vysoké individualizace na straně jedné, se širokým záběrem
pokrývajícím rysy typické pro českou populaci na straně druhé.
Tím je u ní dosažena vysoká efektivita při současné bezpečnosti
použití a usnadnění volby léků.
Specifikace ředění léků AKH
Ing. Helmut Olbrecht
Více než 11 let v České republice velké množství lékařů-homeopatů, veterinářů a lékárníků úspěšně používá v každodenní praxi
homeopatické 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.
standardních, 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 homeopatických léků jde o tzv. informační terapii, kde nejde o hmotu,
ale o frekvenci. Frekvence C 5, C 9, C 12, C 30 mají své zákoni6

tosti. Užitím těchto potencí může frekvence homeopatického léku
minout frekvenci onemocnění. Vodorovná čára je frekvence nemoci,
sinusoida pak frekvence homeopatického léku.

Jsou známy 3 druhy reakce na užití homeopatického léku.
Žádná reakce - homeopatický lék minul frekvenci onemocnění, lék
či potence není vybrána správně - nedochází k léčbě. Bohužel k tomu
v praxi dochází často.
Zmizení symptomů onemocnění - dochází k částečnému až úplnému uzdravení.
Dočasné zhoršení symptomů nemoci - dochází k přechodnému
„zhoršení“ obrazu nemoci s následným viditelným zlepšením zdravotního stavu. Tato reakce je však při podání správné potence velice
vzácná.
Úlohou každého homeopata je dosáhnout zlepšení symptomů onemocnění 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 organismus 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.
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Homeopatické potence v praxi
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
lékárníkovi 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, považovaných za základní, a navíc každý až ve 120 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 transparentnost 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 archetypálních léků s vysokou účinností než 7 500 různých léků, o nichž
možná ani není v lidských silách se dozvědět vše.

O autorovi
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.
Přednáší v Praze, Brně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Kyjevě a Bratislavě.
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Zdravé dítě s českou homeopatií
Cíl projektu
Cílem tohoto projektu jsou zdravé, spokojené a veselé děti, šťastní
rodiče a úspěšní pediatři. Snažíme se o maximální využití homeopatie
v každodenním praktickém životě.
Homeopatie pro děti
Během posledních 100 let dosáhla moderní medicína obrovského pokroku, i přesto však zůstává mnoho otázek každodenní praxe, s nimiž se
setkávají rodiče dětí i dětští lékaři, nevyřešených.
Také farmacie dosáhla velmi vysoké úrovně vývoje a stále se velmi
rychle rozvíjí. Je však všeobecně známo, že i přes tento pokrok mohou
standardní nehomeopatické léky mít-a také mívají-nežádoucí vedlejší
účinky.
Obrazně se dá říci, že dítě je „budoucnost“, a proto si po zbytek života
nese možné důsledky obecně panujícího lékařského přesvědčení „moderního“ právě v době svého dětství. Například vznikla celá generace
lidí s narušenými a zažloutlými zuby po podávání kdysi nového, módního antibiotika.
Rychlý pokrok také znamená rychlou změnu názoru. V souvislosti s tím, jak se vyvíjí medicína, si nikdy nemůžeme být úplně jisti, jaký
bude již v blízké budoucnosti názor medicíny na ten či onen postup
léčby uznávaný v současnosti. To, co platilo v období dětství mé matky,
se odsuzovalo v období mého dětství, co platilo při mé léčbě v dětském
věku, již neplatilo pro mé děti. Také dnes nikdo neví, co se bude používat
pro léčbu dětí mých dětí.
Naproti tomu homeopatie je stabilní technologie s ověřenými postupy. Používá léky prověřené velmi dlouhou praxí a víme o ní a jejím
působení na člověka vše. Navíc je maximálně jemná.
Homeopatie prosazuje, zejména u dětí, dvě velmi logické zásady, jsou
to:
1. Opatrný přístup, tedy nasadit nejprve nejšetrnější dávky toho nejšetrnějšího léku a sledovat individuální reakci dětského pacienta.
2. Maximálně individualizovaná volba léku s ohledem na celkový
a aktuální stav.
Homeopatický lék je pro dítě z tohoto hlediska nejlepší možnou variantou, protože lze léky vysoce individuálně volit i opatrně a šetrně dávkovat. I kdyby dítě přestalo v budoucnu homeopatika užívat, předejde se
tak případné alergii na standardní léky. Dítě bude také lépe reagovat
na různé druhy léčby.
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I když se navíc třeba po dvaceti letech zpětně zjistí, že nějaký alopatický lék měl nepopsané nežádoucí účinky, v případě homeopatie
můžeme být bez obav-homeopatické léky žádné vedlejší účinky nemají.

Homeopatie pro maminky
Maminka má s homeopatiky jistotu, že:
• pro dítě zvolila šetrnou a zároveň účinnou a bezpečnou metodu
léčby,
• může využít všechny dostupné možnosti moderní léčby,
• při užívání homeopatik bude mít na její dítě vliv minimální množství alergenů nebo jiných možných nežádoucích vlivů,
• homeopatika můžeme podávat spolu s jinou léčbou.

Homeopatie pro pediatry
• Stav chronických pacientů se zlepší či dojde k úplnému uzdravení, pacient nebude muset pediatra neustále navštěvovat.
• V případě nutnosti pak bude dítě lépe reagovat na různé druhy
klasické léčby.
• Pomocí homeopatie se rozšiřují možnosti léčby chronických
a těžkých nemocí.
• Při užívání homeopatických léků klesne spotřeba alopatických
léků, nevznikne proto konﬂikt s pojišťovnou.
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Praktická část
Použití a dávkování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablety nechat volně rozpustit v ústech.
Při potížích 1-2 tablety 2-3 krát denně.
V akutních případech 1-3 tablety každé 1-2 hodiny.
Jako prevence 1-2-3 tablety ráno.
Doporučujeme brát homeopatikum 10-25 min před jídlem, nebo
půl hodiny před spaním.
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.
Některé děti raději tabletu rozkousnou nebo spolknou, zkušenost
z praxe je taková, že to nemá žádný vliv na účinnost léku.
Doporučujeme lékovky s homeopatickým lékem uschovávat
mimo dosah dětí, chránit před slunečním zářením a teplotou nad
25°C, uschovávat mimo dosah elektrických zařízení jako například televize nebo počítač.

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 přednější, ten správný lék si najde cestu. Léky se mezi sebou neovlivňují.
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Záněty

záněty, častá na chla zení (prevence a léčba )

Častá nachlazení (prevence a léčba)
Silicea AKH:
Pomáhá pomalu rostoucímu, opatrnému, hubenému dítěti, které
mívá sklon ke zvětšení lymfatických uzlin, nosních a krčních mandlí. Permanentně je nachlazené, pravidelně se objevuje teplota do
37,5 °C.
Vznik a prohloubení onemocnění-v zimě, při změně počasí na studené, pod vlivem klimatizace, průvanů.
Zlepšení-teplem.
Kalium muriaticum AKH:
Často nemocné, zimomřivé, bledé a unavené dítě se sklonem k horšímu sluchu. Často bojuje s onemocněním uší, v anamnéze se vyskytuje dlouhá léčba pomocí antibiotik, po kterých mívá průjem
a zvrací. Objevuje se sklon k aftům, kašli, bronchitidě.
Kalium carbonicum AKH:
Často nemocné, neustále unavené, bledé, oteklé, smutné, velice
zimomřivé, hodně se potící dítě se sklonem k astmatu nebo astmatickému kašli.
Thuja AKH:
Nachlazení obvykle za vlhkého, sychravého počasí. Dítě se necítí
dobře, je ospalé, má lehce zvýšenou teplotu, ucpaný nos, nateklá
víčka, šedozelenou rýmu a pokašlává.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

r ýma

Rýma
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Allium Cepa AKH:
Tekoucí rýma, obvykle po procházce po dešti a za sychravého počasí. Venku je nos ucpaný, v místnosti se spouští vodnatá rýma. Kolem
nosu je podrážděna sliznice a kůže. Pokud je pacient neléčen, jeho stav
může přejít do bronchitidy či do spastického dusivého kašle.
Vznik a prohloubení onemocnění-v teplé místnosti, po promočení
nohou, jako projev alergie.
Zlepšení - čerstvým vlhkým vzduchem.

Silicea AKH:
Hubené, často nemocné dítě. Teče hustá až hnisavá rýma. Často
přechází v zánět středního ucha nebo bronchitidu.
Vznik a prohloubení onemocnění-za studeného počasí, v zimě, klimatizací, chladem.
Zlepšení - teplem nebo v teplém období.

Kalium iodatum AKH:
Dráždivá hustá zelená rýma. Rýma často předchází začátku bronchitidy, astmatu nebo bývá u dítěte se sklonem k laryngospasmu.
Vznik a prohloubení onemocnění - v noci, teplem, v létě kvetoucím
alergenem, prachem nebo nějakými léky.
Zlepšení - ve dne na čerstvém vzduchu.

rý m a

Sulfur AKH:
Neustále smrkající dítě. Nosní sliznice a okolí nosu jsou červené.
Mívá sklon k ucpanému nosu, nemůže dýchat. Stěžuje si na svědění, pálení v nose, neustále si ho utírá.
Vznik a prohloubení onemocnění-v teplém prostředí.
Zlepšení-k malému zlepšení dochází na čerstvém vzduchu, dočasné zlepšení kapáním kapek do nosu.

Aurum AKH:
Hnisavá rýma, často nepříjemně zapáchající, s bolestí nosních
a čelních dutin.
Vznik a prohloubení onemocnění-v noci, v zimě, za studeného počasí.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Kalium iodatum AKH:
Kašel je suchý, časem přechází do vlhkého kašle a zpět do suchého,
často spastický. Dítě vykašlává zelenohnědý nebo žlutozelený hlen,
kašel se zhoršuje obvykle v noci, u topení nebo v teplé místnosti.
Dítě je žíznivé a horkokrevné.
Zlepšení čerstvým vzduchem.

kašel

Kašel
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ka šel

Allium cepa AKH:
Vlhký kašel s odkašláváním průhledného až bílého hlenu, je doprovázen rýmou nebo posmrkáváním. Kašel často vzniká po procházce za vlhkého studeného počasí, pod kvetoucími stromy nebo
je součástí potravinové alergie.
Prohloubení-v teplé místnosti.
Kalium carbonicum AKH:
Kašel je na začátku obvykle suchý, potom přechází do vlhkého.
Vzniká při změně počasí na vlhké a studené. Zhoršuje se obvykle
v noci, většinou s píchavou bolestí na průduškách. Dítě je bledé,
unavené, bázlivé.
Silicea AKH:
Kašel vzniká za studeného počasí, při změně počasí na studené,
nebo při přechodu do zimy a při klimatizaci. Dítě odkašlává nepříjemně zapáchající hleny. Neustále pokašlává. Zhoršení chladem,
studeným vzduchem, přiblížením se k chladicím pultům např.
v supermarketu.
Zlepšení-teplým vzduchem.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

viro vá a chřipko vá onemocnění

Virová a chřipková onemocnění
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Dulcamara AKH:
Nemoci, které vznikají za vlhkého studeného počasí. Objevuje
se teplota až 38,5°C, kašel, rýma, zimnice, bolesti svalů, kloubů, kostí. Bolesti v oblasti ledvin, časté nutkání močit, pacienti
mají viditelně zvětšené lymfatické uzliny.
Zlepšení - teplem a suchem.
Bella-donna AKH:
Akutně začínající horečka, teplota velmi rychle stoupne až na 40°C
a výš. Na začátku bývá dítě neklidné, může mít záchvaty agresivity.
Onemocnění často bývá doprovázeno i suchým kašlem. Hlava dítěte je horká, tělo studené, dítě má pocit zimnice. Je pod tlustou peřinou, často vyžaduje ohřívací láhev nebo ohřívací dečku na nohy.
Mnohdy onemocní v létě nebo za slunečného mrazivého počasí.

Kalium iodatum AKH:
Infekční onemocnění doprovázené vysokou teplotou 38,5°C, doprovázené kašlem, dušností a žízní. Dítě je horkokrevné.
Prohloubení a vznik onemocnění-teplem, v noci, u topení.
Zlepšení-v chladném prostoru, studeným obkladem, na čerstvém
vzduchu, větráním místnosti, vypnutím topení.
Dávkování: 2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

virová a chřipková onem ocnění

Melilotus AKH:
Rychle vznikající teplota s pulzující bolestí hlavy. Dítě je neklidné,
zmatené, při podávání salicylátů a léků na srážení teploty může dojít ke krvácení z nosu.
Zlepšení-skoro okamžité viditelné zlepšení přiložením studeného
obkladu na hlavu, Priessnitzovým obkladem nebo zábalem.

Silicea AKH:
Bolestivé záněty dutin s bolestí hlavy. Dítěti teče často hnisavá
rýma, má tmavé kruhy pod očima, špatně slyší a má ucpaný nos.
Kvůli nemoci mívá problémy s učením, podáváním Silicei AKH
se jeho prospěch výrazně zlepší.
Prohloubení a vznik onemocnění - v zimě, na podzim, za studeného počasí, obzvlášť při zapnuté klimatizaci nebo v prostoru mezi
chladicími boxy v hypermarketech.
Zlepšení - teplem.
Kalium iodatum AKH:
Opakující se pulzující bolesti v oblasti dutin, které se zhoršují v noci
a horkem. Intenzivní bolest hlavy, dítě je zpocené a žíznivé. Pacient
má ucpaný nos. Často dochází ke zvýšení teploty do 38,5°C, což vede
ORL specialistu k provedení punkce, při které vyteče velké množství
páchnoucího zelenohnědého hnisu s okamžitou, i když dočasnou
úlevou, a nasazením antibiotik, na které může dítě reagovat alergií.

záněty du tin

Záněty dutin

Thuja AKH:
Hubené dítě, které onemocní obvykle při změně počasí na vlhké a studené. Má tmavé kruhy pod očima. Často smrká, zánět dutin
je doprovázen zvětšením adenoidních vegetací. Často hůře slyší
a je zpomalené v růstu.
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zá ně t y dut in

Aurum AKH:
Záněty dutin v zimě doprovázené ztrátou čichu a páchnoucí rýmou.
Bolest se zhoršuje v noci a chladem, v zimním období.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

angí na - sklon k angínám (prevence)

Angína - sklon k angínám (prevence)
Silicea AKH:
Často nemocné dítě, které onemocní při změně počasí na studené.
Má zvětšené, citlivé uzliny, je unavené, otrávené. Mandle mají v lakunách nažloutlý hnis. Teplota 37,5 °C.
Prohloubení a vznik onemocnění-studeným pitím, ve studeném
prostředí, při změně počasí na chladné, klimatizací.
Zlepšení-teplým pitím, v teplém prostředí.
Kalium muriaticum AKH:
Chronicky nemocné, hubené dítě se sklonem ke ztrátě sluchu, zalehlým uším. Časté užívání antibiotik. Zvětšení mandlí, mandle
mají v lakunách šedý povlak, teplota 37 - 38°C.
Prohloubení a vznik onemocnění-za studeného, vlhkého počasí.
Sulfur AKH:
Často se opakující angíny u zdánlivě zdravých vitálních dětí. Velké
rudé mandle, které dítě pálí. To se snaží léčit angínu pojídáním obrovského množství zmrzliny, která mu paradoxně dočasně pomáhá. Častá chronická rýma.

zvětše né mandle

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
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Zvětšené mandle
Kalium iodatum AKH:
Zvětšené, nabobtnalé mandle se zeleným hnisem, dítě uvádí pocit
pálení a bodání. Dítě má zvětšené lymfatické uzliny, citlivé na dotek.
Prohloubení a vznik onemocnění-teplým nápojem, či obkladem.

Silicea AKH:
Nepatrně zvětšené mandle bolestivé na dotek s hnisavými lakunami.
Prohloubení a vznik onemocnění-za studeného počasí, při změně
počasí na studené, u zapnuté klimatizace, v zimním období.
Sulfur AKH:
Velké, rudé mandle. Dítě má pocit nepříjemného pálení v jejich
okolí. Z úst vychází nelibý zápach.

zvět šené m a ndle

Thuja AKH:
Asymetrické mandle, které jsou naplněné hnědým hnisem.
Vznik nebo prohloubení onemocnění-za vlhkého počasí.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Angína - akutní angína
Bella-donna AKH:
Nesnesitelná bolest v oblasti krčních mandlí, horečka až 40°C,
zimnice. Akutně začínající horečka, teplota velmi rychle stoupne
až na 40°C a výš. Na začátku bývá dítě neklidné, může mít záchvaty
agresivity. Onemocnění často bývá doprovázeno i suchým kašlem.
Hlava dítěte je horká, tělo studené, dítě má pocit zimnice. Je pod
tlustou peřinou, často vyžaduje ohřívací láhev nebo ohřívací dečku
na nohy. Mnohdy onemocní v létě nebo za slunečného mrazivého
počasí.
Apis melliﬁca AKH:
Angína s nesnesitelnou bodavou bolestí, mandle jsou zvětšené
a nateklé.
Viditelně se zhoršuje teplým pitím a teplým obkladem.
Zlepšení-studeným pitím a studeným obkladem.

an gína - ak utní angína

Vždy nutná konzultace s ORL specialistou.

Kalium iodatum AKH:
Rychle vznikající vysoká teplota 38,5°C, angína je doprovázena otokem v oblasti mandlí. Viditelné zhoršení teplem, zlepšení
chladem. Celkové bolestivé zvětšení lymfatických uzlin. Často je
součástí chronické rýmy.
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a ng ína

Dávkování: 1- 2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Febrilní křeče
Doporučujeme vždy konzultace s pediatrem.

febrilní křeče

Bella-donna AKH:
Obvykle febrilní křeče vznikají na vrcholu horečky nad 40°C. Hlava
dítěte je nesnesitelně horká, zorničky rozšířené.
Chamomilla AKH:
Dítě pláče a křičí, je neklidné, poté se objeví febrilní křeče. Teplota
do 39°C.
Melilotus AKH:
Zpravidla v létě, při virovém onemocnění, v prostředí, kde je dusno a horko. Dítě se sklonem ke krvácení z nosu. Při vysoké teplotě
zčervená, při poklesu teploty zbledne.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Afty

af ty

Graphites AKH:
Bolestivé vřídky u věčně hladového, obézního dítěte se sklonem
k ekzémům. Dítěti nepříjemně zapáchá z úst.
Prohloubení a vznik onemocnění-po léčbě ekzémů kortikoidní
mastí nebo po potlačení zánětu střev pomocí antibiotik.
Thuja AKH:
Vřídky se zelenohnědými okraji. Zpravidla u dítěte se sklonem
ke kazivým zubům.
Vznik a prohloubení onemocnění-po strkání neumytých věcí do
úst.
Argentum nitricum AKH:
Štípavě bolestivé afty s rudou až krvavou spodní částí a s šedozelenými okraji. U dítěte se sklonem ke strachu a neklidu.
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Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

afty

Kalium muriaticum AKH:
Bílý až šedý povlak na sliznici dutiny ústní. Našedlé vřídky. Může
se zdát, že vše v puse je porostlé plísní. Často jako kandidóza po
užití antibiotik.

Moučnivka - viz. afty
Zánět očních víček

Thuja AKH:
Nateklá víčka s drobnými bradavičkami nebo bílými ﬂíčky. Řasy
mohou být pokřivené a mít různou délku.
Graphites AKH:
Baculaté dítě, které má oteklá víčka s mokvavým ekzémem.

zánět víček

Argentum nitricum AKH:
Zarudlá, lehce nateklá víčka se špatnou kvalitou řas. Dítě může mít
na víčku bradavičku na stopce.

Apis melliﬁca AKH:
Víčka jsou horká, nateklá jako pytel s vodou. Většinou součást alergické reakce.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Argentum nitricum AKH:
Pocit pálení očí, světloplachost, lehký otok víček. Může se objevit
zelenohnědý výtok. Po ránu má dítě pocit, že jsou oči zalepené. Bojácné, neklidné dítě s chutí na sladké.

zán ět spo jivek

Zánět očních spojivek
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Bella-donna AKH:
Pocit nesnesitelného pálení v oblasti očí, sliznice jsou zarudlé,
zorničky rozšířené. Dítě má dojem, že má v očích písek či sůl. Je
světloplaché a kvůli zánětu velice rozzlobené.

zá nět spojivek

Kalium iodatum AKH:
Zánět doprovází pocit pálení a otok víček. Dítě má uvnitř bělma
rozšířené žilky. Neustále zavírá oči. Zánět bývá součástí alergické
reakce.
Apis melliﬁca AKH:
Dítě má oteklá víčka s pocitem píchavé bolesti v oblasti očí. Je podrážděné. Často jako následek alergie na léky či potraviny.
Zmírnění příznaků chladem.
Silicea AKH:
Smutné, unavené oči s nesmírnou citlivostí na průvan nebo chlad.
Pod víčky se objevuje výtok hnisavého rázu. Dítě má v zimě modré
kruhy pod očima.
Dávkování: 2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Bolesti při zánětech uší

bo lesti při z ánětech uš í

Doporučujeme vždy konzultace s pediatrem nebo ORL specialistou.
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Melilotus AKH:
Pulzující, intenzivní bolest vznikající v uchu doprovázená zčervenáním tváří, obvykle v létě z přehřátí na slunci. Akutně vzniká
vysoká teplota.
Prohloubení a vznik problému-teplem, dotekem.
Zlepšení-studeným obkladem, prasknutí ušního bubínku, krvácení z nosu.
Chamomilla AKH:
Dítě hlasitě a nesnesitelně křičí bolestí. Je neklidné, vyžaduje neustálou pozornost, při které se stav nelepší. Zhoršení v noci. Jedna
tvář je horká a červená, druhá je studená a bledá. Pozor, dítě kope,
kouše, škrábe.
Vznik a prohloubení onemocnění-horkem, přehřátím na slunci
či rozčilením.

Silicea AKH:
Píchavá bolest jednoho ucha. Často jsou zvětšené uzliny v oblasti
uší nemocného. Při delším trvání onemocnění může z uší začít vytékat nepříjemně zapáchající hnis.
Prohloubení a vznik onemocnění-ze studeného počasí, průvanem,
chladem, klimatizací.
Zlepšení-teplem.
Kalium carbonicum AKH:
Bolest uší vzniká obvykle při změně počasí, jako reakce na studené
a vlhké počasí. Bolest je intenzivní, nesnesitelná.
Dítě je obvykle bledé, plačtivé, bázlivé, oteklé, má sklon k nadváze.
Vznik a prohloubení onemocnění-v noci mezi 2. – 4. hodinou,
na podzim a v zimě, v chladu.
Zlepšení-teplem, ale jde o velmi malé zlepšení.

bolest i při zá nět ech uší

Bella-donna AKH:
Rychlý začátek nemoci. Vysoká horečka. Nesnesitelné bolesti uší,
obvykle po prudkém ochlazení nebo po pobytu na prudkém slunci.
Na začátku je dítě agresivní, do hodiny únavou ulehne. Hlava dítěte
je horká, tělo studené. Potřebuje chladný obklad na čelo a teplo na
tělo. Pozor, stav může přejít v meningitidu.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Solidago AKH:
Pocit štípání, pálení při močení. Moč odchází s hnědožlutým pískem. Časté nutkání k močení. Dítě při močení pláče.
Silicea AKH:
Zánět močových cest u hubeného, často nachlazeného dítěte, obvykle za studeného počasí, při puštěné klimatizaci nebo z promočených bot. V moči je často obsažen hnis, leukocyty.
Natrium phosphoricum AKH:
Pocit pálení a řezání při močení, časté nutkání močit po snězení
velkého množství grepů, pomerančů, jahod, melounů, citronů a jiného ovoce či zeleniny. S močí může odcházet tvrdý a bolest působící písek (oxaláty).

zánět močo vých cest

Zánět močových cest
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zá nět m očový ch c es t

Thuja AKH:
Nutkání na močení s odchodem malého množství moči doprovázené štípáním. Může se objevit šedohnědý hlen. U dítěte se sklonem
k bradavicím a rychle se kazícím zubům.
Dulcamara AKH:
Dítě má časté nutkání na močení. Má pocit, že na toaletu nestihne
dojít. Obvykle z promočených bot nebo po usednutí na vlhké a studené.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Poševní výtok

poševní výtok

Kalium muriaticum AKH:
Šedý, nepříjemně zapáchající výtok u často nemocné dívky, která
opětovně užívala antibiotika.
Allium cepa AKH:
Průhledný, jemný, dráždivý výtok u dívky se sklonem k alergii.
Sulfur AKH:
Nepříjemně páchnoucí výtok u horkokrevné dívky s velkou žízní
a se sklonem k ekzémům.

dětská in fekční onemoc něn í

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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Dětská infekční onemocnění
Tato kapitola je určena pouze pediatrům, slouží jako rozšiřující
informace ke standardní léčbě. Rodičům a pečujícím osobám doporučujeme vždy konzultaci s pediatrem.

Černý kašel (pertussis)

Argentum nitricum AKH:
Dusivý kašel.
Prohloubení a vznik onemocnění-v dusnu, v noci, strachem a neklidem.
Zlepšení-čerstvým vzduchem, odchodem z uzavřené místnosti.

černý ka šel

Kalium iodatum AKH:
Dusivý, štěkavý, hlasitý kašel. Dítě vykašlává žlutozelený hlen.
Vznik a prohloubení a onemocnění-v teplém prostředí, dusnem,
v noci.
Zlepšení-chladem, větráním, na čerstvém vzduchu.

Dávkování: 1- 2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Příušnice (parotitis epidemica)

Apis Melliﬁca AKH:
Pulzující, bolestivé, velmi nateklé žlázy. Dítě bolí uši, stěžuje si.
Místo otoku je bledé, přecitlivělé na dotek. Absolutní absence žízně. Může dojít k poškození varlete/vaječníku.
Zlepšení-studeným obkladem.

příuš níc e

Kalium iodatum AKH:
Horké, oteklé uzliny na jedné straně hlavy, obvykle v oblasti ucha.
Často se symetricky poškozuje jedno varle/vaječník.
Hrozí neplodnost.
Zlepšení-studeným obkladem.

Bella-donna AKH:
Pulzující bolest, která střílí do hlavy a ucha. Dítě nesnáší horko, je
neklidné a rozzlobené, nadává a v noci nespí.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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Spála (scarlatina)
Závažné infekční onemocnění, nutná návštěva u pediatra!

spá la

Bella-donna AKH:
V homeopatii je hlavním lékem při léčbě spály. Dítě s vysokou horečkou a velice bolestivou angínou. Má sklon k bláznivému chování. Onemocnění může přejít až do meningitidy.
Kalium iodatum AKH:
Vysoká horečka, nateklé, bolestivé mandle. Dítě má velkou žízeň.
Nemoc může přejít v meningitidu či v alergickou reakci na průduškách.
Apis melliﬁca AKH:
Nesnesitelná bolest v oblasti mandlí, které jsou nateklé a pálivé.
Onemocnění doprovázeno vysokou teplotou a svědivou vyrážkou.
Onemocnění může vést k problémům s ledvinami.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

plan é neš to vic e (Var icel a)

Plané neštovice (Varicella)
Thuja AKH:
Thuja je královnou léčby planých neštovic. Začátek je rychlý. Dochází ke svědění kůže, z vyrážky vytéká tekutina.
Prohloubení a vznik onemocnění-za vlhkého počasí.
Apis melliﬁca AKH:
Rychlý začátek, vyrážka je jakoby píchavá, pálivá. Dítě je podrážděné až agresivní.
Vznik a prohloubení onemocnění-teplým obkladem.
Zlepšením-studeným obkladem.
Sulfur AKH:
Pálivé, svědivé, červenající vyrážky. Dítě je neklidné, konzumuje hodně jídla. Nechce zůstat v posteli a snaží se „přenášet viry“
mezi zdravé.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
24

Zažívací potíže
Nadýmání bříška s bolestí a průjmem
Natrium phosphoricum AKH:
Píchavé bolesti v oblasti pupku, které střílí do celého břicha. Dítě
má sklon k nafouknutí břicha. Průjem je kysele zapáchající. Obvykle v létě při cestování, na letních táborech, při cestách do zahraničí (Turecko, Egypt).
Mnoho pediatrů používá Natrium phosphoricum AKH při léčbě
salmonely jako účinnou doplňující léčbu.

Chamomilla AKH:
Intenzivní nesnesitelná bolest, která nutí dítě k chaotickému pohybu a je doprovázena vysokou teplotou. Dítě obvykle nahlas pláče
nebo křičí. Průjem je zelenkavý, často se objevuje při růstu zoubků.
Melilotus AKH:
Intenzivní pulzující bolest břicha s vysokou teplotou, často v létě.
Po vyprázdnění dočasná úleva. Často po prvotním zrudnutí dítě
zbledne.

zažívací problémy

Kalium carbonicum AKH:
Zimomřivé dítě se sklonem k otylosti. Obvykle mívá nafouklé břicho s bolestí ihned po jídle. Mívá průjmy po vypití džusu a limonád.

Argentum nitricum AKH:
Nadýmání, křeče břicha vznikají většinou po sladkém a ze strachu ze školy (nesplněný či špatně napsaný domácí úkol, písemka,
zkoušení a podobně).
Acidum phosphoricum AKH:
Nesnesitelná kolika u dítěte po nestandardním stravování-hlavně
po kyselém ovoci a zelenině (okurky).
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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Bolesti bříška s pláčem
Při bolestech břicha doporučujeme vždy konzultaci u pediatra!

bolesti bříška s plá čem

Chamomilla AKH:
Bolest břicha s nesnesitelným křikem dítěte. Je podrážděné, agresivní, nadává tomu, kdo mu pomáhá. Pozor, dítě kope, škrábe,
kouše.
Vznik a prohloubení onemocnění-po stresu, při rozčilení a podráždění, či po nevhodném jídle.
Natrium phosphoricum AKH:
Intenzivní bolest často v oblasti pupku. Dítě je obvykle hubené
se sklonem ke kyselým průjmům a zvracení. Často v létě při cestování, na letních táborech či při cestách do zahraničí (Turecko,
Egypt).
Silicea AKH:
Bolesti břicha, obvykle po nachlazení. Dítě má spíše sklon k zácpám.
Vznik a prohloubení onemocnění-při úplňku a novoluní, jako součást chronického nachlazení.
Zlepšení-teplým obkladem, nebo vzetím dítěte do náručí.
Bella-donna AKH:
Intenzivní bolesti břicha s akutní horečkou.
Artemisia AKH:
U hubeného, špatně rostoucího dítěte bolesti břicha v oblasti pupku, často mívá roupy. Je podrážděné, odmítá jíst.

přecitliv ělo st na mlék o

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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Přecitlivělost na mléko
Silicea AKH:
Dítě má průjmy a zvrací obvykle do dvou hodin po požití mléka.
Dávkování: 2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Natrium phosphoricum AKH:
U hubeného a podrážděného dítěte, které zvrací žlutou hmotu.
Silicea AKH:
Dítě zvrací po mléčných směsích (kravské mléko).
Graphites AKH:
U dítěte s nafouklým břichem, které zvrací ihned poté, co se jídlo
dostane do žaludku.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1- 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

přecit livělost na dokrm o vá ní

Přecitlivělost na dokrmování

Sulfur AKH:
Kvůli svědění si dítě strká prsty do konečníku. Také ho svědí nos.
Vznik a prohloubení onemocnění-za úplňku.
Artemisia AKH:
U hubeného až vyzáblého dítěte intenzivní bolest břicha u pupku.
Kvůli nemoci odmítá jíst.

příušníce

Břišní paraziti

Dávkování: 2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Silicea AKH:
U hubeného, špatně rostoucího dítěte. Na toaletě velice bolestivá
stolice, kde střevo vychází ven z těla a opět se stahuje zpět.
Graphites AKH:
Nafouklé tvrdé bříško. Obtloustlé, věčně hladové dítě, které nejde
i tři dny na velkou, má bolesti a popraskanou kůži v oblasti konečníku.

z ácpa

Zácpa
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zácpa

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

šky t a vka

Škytavka
Silicea AKH:
U zimomřivého, hubeného dítěte ze studeného počasí, klimatizace.
Kalium carbonicum AKH:
Po ránu u pastózního dítěte s nateklými víčky.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Problémy s růstem
Bolesti při růstu zoubků

b o les ti při rů stu z ou b ků

Melilotus AKH:
Nesnesitelná, pulzující bolest v oblasti zubů. Bolest střílí do hlavy, dítě je podrážděné, vzteklé, má vysokou teplotu, nesnáší dotek.
Je agresivní, křičí po rodičích nebo po lékařích.
Chamomilla AKH:
Pocit nesnesitelné bolesti. Dítě křičí na celé okolí, je neklidné, nespí, snaží se na sebe upoutat pozornost. Nic od bolesti nepomáhá,
stav se zhoršuje. Polovinu hlavy, kde roste zoubek, má obvykle rudou.
Pozor, dítě kouše, kope a škrábe.
Vznik a prohloubení onemocnění-z bolesti a v noci.
Bella-donna AKH:
Bolesti zubů u agresivního a rozzlobeného dítěte probíhají s vysokou teplotou, kvůli níž se mohou objevit febrilní křeče. Dítě má hlavu horkou, ruce studené, má zimnici. Rádo se teple obléká.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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Silicea AKH:
Jeden z nejlepších léků pro léčbu a prevenci problematického růstu
zubů. Nevyvinuté zuby, které se křiví obvykle u hubeného, nesmělého, opatrného, zimomřivého a často nemocného dítěte.
Užívání léku je většinou dlouhodobé. Vyplatí se nasadit v 5-6 letech, kdy se mění chrup, pokud se tento problém nepodchytil včas,
je třeba začít užívat lék od 10 let po 2 tabletách ráno. Tím dítě
uchráníme od trhání zubů či nošení rovnátek.
Thuja AKH:
Léčba a prevence křivých zubů, obvykle u dítěte, které často mívá
zubní kaz a krvácení dásní. Zuby jsou nejen křivé, ale i černé a kazivé.

růst křivý ch zoubků

Růst křivých zoubků

Aurum AKH:
Prevence a léčba křivých zubů u starších dětí (po 10. roce věku).
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Růst křivých kostí

Sulfur AKH:
Špatný vývoj kostí u věčně hladového, neposlušného dítěte se sklonem k obezitě. Obvykle projev genetické nebo vrozené vady. Obvykle má ohnutá záda.

rů st kř ivých k ostí

Silicea AKH
Hubené, zimomřivé, často nemocné dítě, které pomalu roste, přestože mívá často hlad a konzumuje velké množství jídla. Špatně se
vyvíjí páteř a čelisti. Sedí-li, rukou si podpírá hlavu, stojí-li, má potřebu se vždy o něco opřít.

Aurum AKH:
Těžké, často destruktivní změny kostí, obvykle u dítěte rodičů, kteří byli léčeni velkým množstvím hormonálních léků, radioterapií
či chemoterapií nebo byli v prostoru, kde došlo k zamoření těžkými
kovy, radiací atd.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
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opožděné zavírání lebeční kosti

Opožděné zavírání lebeční kosti
Silicea AKH:
Dítě se slabým vývojem kostí, které špatně roste a zvrací po mléku.
Aurum AKH:
Pomalu rostoucí dítě, často se zjištěnou vrozenou vadou.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

zaostávánií při růst u

Zaostávání při růstu
Silicea AKH:
Drobné, hubené, často nachlazené dítě, které má studené vlhké
ruce a často bývá nadprůměrně inteligentní. Neroste, i když mívá
velkou chuť k jídlu.
Aurum AKH:
Chytré, tvrdohlavé dítě, málo poslušné, které špatně roste a odmítá
maso.
Argentum nitricum AKH:
Bojácné, vystresované, uspěchané dítě, které odmítá všechno jídlo
kromě sladkého. Při testech krve se může přijít na to, že má nemocnou štítnou žlázu.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

n epř ibí rání na váz e

Nepřibírání na váze
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Silicea AKH:
Zimomřivé, často nachlazené a nemocné hubené dítě s horším
vstřebáváním jídla, špatně mu rostou vlasy, nehty i kosti, třebaže
ho často postihují záchvaty hladu.
Argentum nitricum AKH:
Neklidné, bázlivé, vystrašené, unavené dítě s nekontrolovatelnou
chutí na sladké. Špatně roste, vše, co sní, svým neklidem spálí.

Acidum phosphoricum AKH:
Smutné, málomluvné, unavené dítě. Po prodělaném stresu nepřibírá (nejčastěji rozvod rodičů či úmrtí blízkého).
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

nep řibírá ní na vá z e

Artemisia AKH:
Hubené, podrážděné, vystrašené, nazlobené dítě, které má modré
kruhy pod očima. Odmítá jídlo, pociťuje k němu až odpor.

Kožní problémy
Thuja AKH:
Vzniká po očkování, nebo na podzim. Rychle roste po celém těle.
Silicea AKH:
U hubených, zimomřivých, nejistých dětí, obvykle v zimě.
Argentum nitricum AKH:
Molluscum s tvrdou hlavičkou u vystrašeného, uspěchaného dítěte
s chutí na sladké.

Molluscum cont a giosum

Molluscum contagiosum

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Kalium muriaticum AKH:
Šedobílé, jakoby špinavé šupiny u hubeného, špatně slyšícího dítěte.
Graphites AKH:
Šupiny u obézního, věčně hladového dítěte.

šu piny ve vlasec h

Šupiny ve vlasech

Thuja AKH:
Dítě má mastné vlasy, rukama si do nich neustále zajíždí. Šupiny
jsou na dotek také mastné.
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šupiny ve vlasech

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Bradavice

bra da vice

Graphites AKH:
Tvrdé, často praskající bradavice u dítěte se sklonem k obezitě
a s velkou chutí k jídlu. Obvykle postiženy dlaně a paty.
Thuja AKH:
Jemné bradavice připomínající květák. Vznik často po očkování
nebo pobytu ve vlhkém prostředí.
Argentum nitricum AKH:
Rychle rostoucí bradavice v oblasti očí a rukou vznikají po prodělaném stresu u dítěte s velkou chutí na sladké.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Ekzémy

ekz émy

Graphites AKH:
U dítěte se sklonem k přejídání a nadváze. Ekzémů je hojně, obsahují vytékající mok, jsou hnisavé, lepící, mokvavé. Mohou být také
suché a praskající. Dítě se stydí za svou pokožku.
Vznik a prohloubení onemocnění-obvykle v zimě.
Sulfur AKH:
Svědivé, pálivé ekzémy, které se horší teplem, nutí dítě škrábat se
a rozškrabávat se až do krve. Zhoršení - pohybem, pocením, teplem
a v létě.
Thuja AKH:
Svědivé ekzémy. Kůže je mastná na dotek, vzniká často jako následek očkování.
Prohloubení a vznik onemocnění-za studeného a vlhkého počasí.
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Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

ekz émy

Silicea AKH:
Svědivé, dráždivé ekzémy v oblasti nosu a rtů u zimomřivého, hubeného dítěte.

Sulfur AKH:
Zčervenalá horká místa, která jsou bolestivá na dotek. Dítě se nerado myje.
Graphites AKH:
U obtloustlého, věčně hladového a stydlivého dítěte.

opruzeniny

Opruzeniny

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Psychologické a neurologické problémy
Chamomilla AKH:
Dítě křičí a nespí ani ve dne ani v noci. Snaží se pláčem upoutat
pozornost, jakmile se mu to však podaří, následuje odmítání. Křik
i pláč může být symptomem střevní koliky, růstu zubů, zánětu uší
a podobně. Dítě špatně komunikuje.

pláč jako problém

Pláč jako problém

Nepozornost, nechuť k učení
Argentum nitricum AKH:
Neklidné, vystrašené dítě, které se obtížně soustřeďuje, má obrovskou chuť na sladké. Mívá zvětšené oční zorničky. Ve škole má
strach z vyvolání, při komunikaci s učitelkou koktá.

nepozornost

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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nepozornost , nechuť k učení

Silicea AKH:
Opatrné, bázlivé dítě, které potřebuje zvláštní opatrný přístup
ze strany učitele. Když dostane ve škole špatnou známku nebo učitel na dítě zvýší hlas, dítě přestane vnímat.
Sulfur AKH:
Neposlušné, sebevědomé, arogantní dítě, které je schopné v hodinách vyučování mluvit, jíst, pít, zpívat, číst či hrát hry. Vůbec mu
nevadí, jestli dostane špatnou známku či poznámku. Často chodí
za školu.
Graphites AKH:
Dítě s komplexem méněcennosti, se sklonem k obezitě, ostýchá
se jít k tabuli, není si jisté svými znalostmi, raději mlčí a nekomunikuje. Stydí se mluvit.
Chamomilla AKH:
Těžce se soustředí na výuku, často v hodině mluví nebo se hádá
se sousedem.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.

nepo sl ušnos t

Neposlušnost
Sulfur AKH:
Sebevědomé, sebejisté, neposlušné, vždy si prosazující své, umělecky se projevující dítě. Často odmítá poslušnost z principu. Pod
nátlakem nebo úplatkem svůj postoj na venek přehodnotí, ale provede to podle sebe. Má fyzický odpor k uklízení hraček, nerado se
myje.
Silicea AKH:
Bázlivé, opatrné, zimomřivé dítě. Jakmile jsou rodiče nebo učitelé na dítě přísné, zasekne se a neplní úkoly. Jakmile jsou na něj
však milí a snaží se komunikovat, je dítě poslušné a hodné. Pozor,
při nátlaku se může snadno rozčílit.
Argentum nitricum AKH:
Neklidné, nepozorné, neustále pobíhající, velmi rychle přemýšlející dítě. Tato rychlost mu překáží v pochopení úkolů. Často zadání
úkolu ani nezaslechne, a proto se může zdát, že je neposlušné.
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Chamomilla AKH:
Je to dítě velkého NE. Odmítá jakoukoliv poslušnost, vše musí být
podle něj. Dítě neustále vyžaduje chování v náručí, jakmile toho
dosáhne, chce dolů. To, čeho se napřed urputně dožadovalo, následně odmítá. Často křičí až řve. Schválně padá a kope nohama do
vzduchu, jen aby bylo středem pozornosti.

neposlušnost

Bella-donna AKH:
Neposlušné, agresivní až zlé dítě se záchvaty zlosti. Často dělá
naschvály, kope kolem sebe, pere se s ostatními dětmi. Může kopnout i dospělého. Ubližuje zvířatům. Má sklon k nepřímé sabotáži
(navenek se tváří, že souhlasí, ale vždy hledá cesty, jak daný úkol
nesplnit). Bývá zákeřné, ve škole a školce navodí takovou situaci,
aby dostalo někoho jiného do nepříjemností.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.

Hyperaktivní děti
Chamomilla AKH:
Naštvané, neposlušné, křiklavé, neposedné dítě, které se rádo
hádá, dělá naschvály.

Argentum nitricum AKH:
Neklidné, vystrašené, nejisté dítě, které neustále mění polohu, pořád něco dělá a má neustále chuť na sladké. Spoustu strachu a nejistot si „léčí“ sladkým.

hyperaktivní děti

Bella-donna AKH:
Stavy neklidu přecházejí až v agresivní výbuchy zlosti. Dítě je obvykle chytré a zákeřné.

Melilotus AKH:
Rychle se červenající dítě se sklonem k výbuchům a agresivitě. Důvodem neklidu může být delší pobyt na slunci, přehřátí.
Sulfur AKH:
Neposlušné, sebejisté dítě, které neustále do něčeho vrtá, hledá,
zkouší, šmátrá. Rádo rozebírá velké věci. Pořád se snaží něco sníst.
Obvykle se jedná o dítě horkokrevné se sklonem k ekzémům.
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hyperaktivita

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Nespavost

nespa vost

Artemisia AKH:
Hubené, podrážděné, v noci vystrašené dítě. Nespí po leknutí.
Chamomilla AKH:
Dítě nespí kvůli bolesti nebo zlosti. Ta může být symptomem
střevní koliky, růstu zoubků či zánětu uší. Je neklidné, podrážděné
a rozzlobené.
Argentum nitricum AKH:
Dítě nespí před jakoukoli pro něj stresovou situací. Nespavost doprovází bolestivé močení a průjmy.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

nadměrná c hu ť n a sladk é

Nadměrná chuť na sladké
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Argentum nitricum AKH:
Dítě je neklidné, plné strachu, obvykle hubené. Neustále se snaží získat k jídlu něco sladkého. Pokud sladkosti nedostane, brečí
a klepe se.
Sulfur AKH:
Dítě má obrovskou chuť na sladké, kterou často střídá chuť na slané
(hranolky, chipsy atd.). Když je v dosahu cukřenka, dítě okamžitě
pojídá cukr rukama.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Graphites:
Dítě se sklonem k obezitě, nejisté, opatrné, plné komplexů, které
svůj strach a nejistotu léčí zvýšenou konzumací jídla. Často je obezita doprovázena ekzémy.
Sulfur:
Sebejisté, drzé, věčně hladové dítě se sklonem ke kopřivce. Obvykle
je horkokrevné, má ekzémy a hodně se potí.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.

sklon k přejídá ní s p ři bír á ním

Sklon k přejídání s přibíráním

Výskyt těchto dvou onemocnění je čím dál častější. Pacientovi
hrozí vážné poškození zdraví, také se zvyšuje počet smrtelných případů. Lékaři navíc varují před neustále se snižujícím věkem dětí,
které těmto onemocněním podléhají (objevují se u dívek už ve věku
deseti let!). Pokud rodiče a okolí nezareagují na symptomy výskytu
anorexie či bulimie včas, na léčbu už může být mnohdy pozdě-jedná se až o smrtelně nebezpečné onemocnění.
Nutná konzultace u psychiatra.
Graphites AKH:
V boji proti mentální anorexii a bulimii je to jeden z největších léků.
Dítě se trápí kvůli pocitu méněcennosti. Navenek jídlo odmítá,
avšak tajně jí vše, co mu přijde pod ruce. Poté ale potichu odběhne
zvracet. Může se dostat i do stavu kachexie. Dítě se stydí o svém
problému s kýmkoli mluvit, obléká si volné oblečení, je introvertní.
Trpí ekzémy, z okolí často slýchá, že to je vinou jídla, proto potraviny odmítá.
Vznik a prohloubení onemocnění-v zimě.
Bella-donna AKH:
Dítěti velmi záleží na tom, jak vypadá. Kvůli vzhledu přestává jíst
(dítě má pocit, že je příliš tlusté).
Vznik a prohloubení onemocnění-v létě.

anorexia a bulimie (začáteční stavy / sklony)

Anorexie a bulimie (začáteční stavy/ sklony)

Silicea AKH:
Dítě nejí kvůli konﬂiktu v rodině či škole.
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anorexia a bulimie

Acidum phosphoricum AKH:
Odmítá stravu kvůli depresivním stavům (po ztrátě někoho či něčeho blízkého).
Argentum nitricum AKH:
Dítě s obrovskou chutí na sladké, kvůli čemuž má výčitky a nejí.
Může se také objevit případ, kdy dítě vinou neustálé konzumace
sladkostí odmítá potravu v domnění, že zhubne, avšak sladkého
se vzdát v této době nedokáže.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně
Prevence: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Agresivita
Melilotus AKH:
Vznětlivé, výbušné dítě se sklonem ke krvácení z nosu, agresivní
obvykle po přehřátí na slunci nebo v horkém pokoji. Jak rychle dítě
vybuchne, tak se i uklidní.

agresivita

Bella-donna AKH:
Agresivní, dotíravé, inteligentní, chytré a mstivé dítě, které zbožňuje škádlení ostatních. Dlouho si pamatuje, když jim někdo ublíží.
Samo rádo ubližuje druhým, věčně někoho bouchá do zad, píchá
špendlíkem, trhá oblečení, rozbíjí věci.
Chamomilla AKH:
Dítě, které křičí, kope kolem sebe, žádá pozornost, je žárlivé, naštvané, nesnáší bolest nebo odpor.
Sulfur AKH:
Dítě, které má sklon ubližovat slabému, rádo provokuje, s chutí
používá nespisovná až sprostá slova. Jakmile se mu to zakáže, pokračuje ještě intenzivněji. Poslušnost Sulfuru se dá dočasně získat
jídlem nebo hračkou.
Aurum AKH:
Tento typ dětí se pokouší o nadvládu. Využívá k tomu své sourozence či spolužáky. Nelítostné dítě bez soucitu.
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a g r es ivit a

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Pomočování
Bella-donna AKH:
Noční pomočování u agresivního, inteligentního, výbušného dítěte, které mívá noční strach, časté jsou angíny s vysokou teplotou.
Pomočuje se z leknutí nebo po prvním zhlédnutí hororu.
Silicea AKH:
Hubené, drobné, opatrné, vzdorovité, pořád nemocné dítě. Pomočuje se obvykle v zimě a při studeném počasí, za novoluní
nebo za úplňku.

Argentum nitricum AKH:
Neklidné, vystrašené dítě s nočním strachem a s velkou chutí
na sladké. Při usínání chce mít maminku u sebe a světlo rozsvícené.
Pomočuje se spíše ze strachu.

pomočování

Thuja AKH:
Špatně rostoucí dítě s mastnými vlasy se sklonem ke tvoření bradavic. Pomočuje se obvykle za vlhkého počasí. Často mívá onemocnění ledvin.

Solidago AKH:
Noční pomočování při onemocnění ledvin, často se stopami písku
v plenkách.
Chamomilla AKH:
Noční pomočování u dítěte se sklonem k vzteku a agresivitě. Mnoho pediatrů předpokládá, že se pomočuje schválně, aby si tak získalo pozornost svých rodičů.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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strach z lékačů (zubařů), strach z chirurgického zákroku

Strach z lékařů (zubařů),
strach z chirurgického zákroku
Argentum nitricum AKH:
V předvečer návštěvy u lékaře má dítě průjem nebo se pomočí. Celou noc pak odbíhá na záchod a nespí. Ráno pomýšlí na útěk.
Silicea AKH:
Dítě odmítá jít k lékaři, studeně se potí. Nejvíce se obává očkování
pomocí injekce. Při obraně před vpichem může dojít až k záchvatu
vzteku. Je bledé.
Chamomilla AKH:
Dítě křičí, v předvečer a v noci před zákrokem nadává, rozbíjí
věci, kouše, škrábe, kope. Devastuje ordinaci, pokouší se kopnout
a kousnout zdravotní sestru či lékaře.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

Strach ze samoty

strach z e samo ty

Argentum nitricum AKH:
Dítě plné strachu a nejistot, které nechce zůstávat samo, pořád
se vodí za ruku s maminkou. Dítě neustále po svých příbuzných
vyžaduje sladkosti.
Graphites AKH:
Obvykle se jedná o dítě se sklonem k obezitě, které nerado zůstává
samo doma. Když však s někým zůstane, nekomunikuje s ním. Neustále vyžaduje a konzumuje jídlo. Nezřídka se stává, že ponechajíli rodiče dítě samotné, je schopno zlikvidovat celý obsah ledničky.
Silicea AKH:
Hubené, velice opatrné dítě, které má rádo, když se s ním někdo
mazlí, povídá, vykládá mu pohádku, hraje si s ním. Miluje teplo,
ale často bývá nemocné.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
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Zlomeniny při porodu
Užívat lék Silicea AKH.
Dávkování: 2 tablety 3x denně.
Prevence: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

zlom eniny př i p or odu

Úrazy

Melilotus AKH:
Malý otok, velké hematomy.
Kalium iodatum AKH:
Rychlý průběh. Velký otok, malé hematomy.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence pro rodičku: 2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Prevence úrazů a pádů (špatná rovnováha)
Argentum nitricum AKH:
Nejistá chůze se špatným odhadem vzdálenosti. Sklon k častému
pádu, mladší děti dopadají obvykle na hlavu. Špatná rovnováha,
strach z výšek, uzavřeného prostředí. Dítě je neklidné, chaotické
a neposedné. Častá je u tohoto dítěte epilepsie, kdy jsou pády součástí záchvatu.
Chamomilla AKH:
Často nazlobené dítě, které je neustále v pohybu. Četné pády mívají
jeden ze dvou důvodů, buď aby získalo pozornost, nebo kvůli své
hyperaktivitě. Často vyvolává rvačky.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.

preven ce ú razů a pádů (špatná ro vn ováh a)

Apis melliﬁca AKH:
Malé krvácení doprovázené velkým otokem.

poporodní krvácení do mozku

Poporodní krvácení do mozku
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Stavy po úrazech
Hypericum AKH:
Intenzivní bolesti hned po úrazu. Dítě je neklidné, ale pohyb mu nedělá dobře. Bolesti hlavy mnoho let po úrazu.

stavy po úrazech

Apis melliﬁca AKH:
Bodavá pulzující bolest. Rychle narůstající otoky. Modřiny. Dítě
vyžaduje studený obklad a pofoukání.
Kalium iodatum AKH:
Lék užívaný po velkých, životu nebezpečných úrazech. Může docházet k otoku mozku s drobným krvácením a malými hematomy.
Prohloubení a vznik onemocnění-teplem.
Zlepšení-studeným až ledovým obkladem.
Melilotus AKH:
Hned po úrazu s velkým krvácením a se stavem, kdy se zvyšuje teplota. Dítě je rudé, po velké ztrátě krve je bledé. Melilotus je vhodný
lék na skryté krvácení do dutiny břišní, plic a ledvin.
Silicea AKH:
Zlomenina kostí často s velkým množstvím úlomků, která se špatně hojí, doprovázená hnisáním a intenzivní bolestí.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Ostatní
Alergie
aler gie

Doporučujeme vždy konzultaci u pediatra a alergologa!
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Kalium iodatum AKH:
Nejúčinnější lék. Začátek alergické reakce je rychlý. Nejprve vytékají husté, zelenohnědé hleny, později se spustí vodnatá rýma.
Přechází v dusivý kašel až v astmatickou bronchitidu, při velké přecitlivosti může dojít k otoku plic a Quinckeho edému.
Prohloubení a vznik onemocnění-v teple, v noci.
Zlepšení - v chladu, na čerstvém vzduchu.

Allium Cepa AKH:
Alergie na prach, pyl, některé druhy potravin. Projevuje se tekoucí
rýmou, svěděním a štípáním u nosu, vlhkým kašlem, který může
přijít až v astmatickou bronchitidu. Objevují se i bolestivé průjmy,
hlavně z ovoce a zeleniny.
Apis Melliﬁca AKH:
Závažná alergie na léky (především injekční). Reakce se projevuje
otokem, kašlem, může dojít až k otoku plic, selhání ledvin s anurií
a podobně.

a lergie

Sulfur AKH:
Obvykle alergie na léky a potraviny. Projevuje se svěděním a zarudnutím kůže, ucpaným nosem či záchvatovitým kašlem.
Prohloubení a vznik onemocnění-teplem.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Stavy po očkování

Melilotus AKH:
Předchází a léčí náhle přicházející teplotu, pulzující, bušivou bolest
hlavy. Dítě je rudé, rozzlobené. Melilotus AKH zabraňuje krvácení
z nosu, krvácení do mozku, do dutiny břišní, do plic, ledvin, krvácení z oční cévky, případně hemoragické meningitidě.

stavy po oč kov ání

Kalium iodatum AKH:
Kalium iodatum AKH je nejúčinnějším lékem prevence nežádoucích účinků po očkování. Zabraňuje těžkým alergickým stavům.
Podáním léku se v klasické homeopatii dá předejít meningitidě,
otoku mozku, encefalitidě, akutnímu otoku plic, astmatu, bronchitidě či zánětu plic. Doporučujeme podávat týden před očkováním.

Argentum nitricum AKH:
Podat před každým očkováním. Mohou se objevit záchvaty strachu, paniky po očkování, neklid, třes, záchvaty dušnosti, zorničky jsou rozšířené, na vrcholu nemoci neudrží moč. Po očkování
se mohou objevit záchvaty strachu, paniky, neklid, třes, záchvaty
dušnosti, zorničky jsou rozšířené, na vrcholu nemoci neudrží moč.
Může se vyskytnout paralýza.
Předchází epileptickým záchvatům.
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st a vy po očková ní

Thuja AKH:
Prevence a léčba svědivých červených ﬂeků na kůži. Dítě má zimnici, dusivý kašel, bolesti hlavy. Předchází meningitidě, bronchitidě
či zánětu ledvin.
Silicea AKH:
Prevence a léčba bolesti hlavy, zimnice, dusivého kašle často spojeného s vykašláváním nepříjemně zapáchajícího hlenu. Paralytické
stavy. U hubeného, zimomřivého, často nemocného dítěte. Hnisání
místa vpichu, subfebrilie. Včas podaný lék může těmto problémům
předejít.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Přecitlivělost na léky a potraviny

přec itlivělos t na lék y a po traviny

Silicea AKH:
Dítě začíná hubnout, nereaguje na standardní léčbu, objevuje
se svědivý ekzém v oblasti tváří, mokvavý ekzém, dítě může hodinu
až dvě po probuzení zvracet.
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Kalium iodatum AKH:
Nejúčinnější lék. Při idiosynkrazii na léky je začátek alergické reakce rychlý. Nejprve vytékají husté, zelenohnědé hleny, později
se spustí vodnatá rýma. Přechází v dusivý kašel až v astmatickou
bronchitidu, při velké přecitlivosti může dojít k otoku plic a Quinckeho edému.
Vznik a prohloubení onemocnění-v teple, v noci.
Zlepšení - v chladu, na čerstvém vzduchu.
Allium cepa AKH:
Alergie na prach, pyl, některé druhy potravin. Projevuje se tekoucí
rýmou, svěděním a štípáním u nosu, vlhkým kašlem, který může
přijít až v astmatickou bronchitidu. Objevují se i bolestivé průjmy,
hlavně z ovoce a zeleniny.

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

přecitlivělost na léky a potraviny

Apis melliﬁca AKH:
Závažná alergie na léky (především injekční). Reakce se projevuje
otokem, kašlem, může dojít až k otoku plic, anurii a podobně závažným problémům alergie.

Melilotus AKH:
Krvácení z nosu je obvykle doprovázeno pulzující, intenzivní bolestí hlavy. Po krvácení se bolest hlavy zlepší.
Bella-donna AKH:
Intenzivní krvácení z nosu s čistou krví. Dítě a okolí je obvykle vystrašené. Krvácení může vzniknout po rozčilení.
Vznik a prohloubení onemocnění-na jaře a v létě.

krvá cení z nosu

Krvácení z nosu

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.

Kalium carbonicum AKH:
Zimomřivé, bledé, pořád unavené dítě se sklonem k otylosti. Často
je nemocné na průdušky nebo ledviny. Bývá bojácné a nejisté.
Silicea AKH:
Hubené, zimomřivé, tvrdohlavé, opatrné dítě, se sklonem k subfebrilním, které často užívá velké množství léků.
Acidum phosphoricum AKH:
Smutné, duševně vyhořelé dítě, často po těžkém infekčním onemocnění, po užití složitých léků, po krvácení nebo jako součást
primárního onemocnění krve.

chu dokr evn ost (anemie)

Chudokrevnost (anemie)

Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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Kýla
Klasické německé homeopatické zdroje uvádějí možnost homeopatické prevence a léčby kýly u dětí. Pozorování řady českých homeopatů tento názor potvrzuje.
Ze zkušeností se dá říct, že je možné předejít a zvládnout až 50 %
kýly dětí.
Chamomilla AKH:
Hlavní preventivní lék pro boj s kýlou. Křičící dítě, které na vše
reaguje přecitlivěle-„vykřičená kýla“. Často se kombinuje s dalšími
léky.
Graphites AKH:
Obtloustlé, zimomřivé dítě se sklonem k ekzémům. Je pro něj typická pupeční kýla.
Poznámka-kvůli špatné kvalitě tkání je toto dítě špatně operovatelné. Může proto vzniknout sekundární kýla.

kýla

Silicea AKH:
Hubené, snadno unavené dítě, které je často nemocné a hodně kašle. Obvykle ho postihuje pupeční nebo pravá tříselní kýla.
Apis melliﬁca AKH:
U dítěte se sklonem k alergii se nejčastěji vyskytuje levá tříselní kýla
nebo kýla šourku.
Bella-donna AKH:
Rychle vznikající kýla, zpravidla tříselní nebo šourku, většinou
na levé straně. Kýla je občas doprovázena teplotou.
Doporučujeme situaci konzultovat s chirurgem.
Dávkování: 1-2 tablety 3x denně.
Prevence: 1-2-3 tablety ráno.
V akutních případech: 1-2 tablety co 1 hodinu.
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Poznámky:

47

Poznámky:

Materiál je určen pro vzdělávání odborníků v medicíně.
Akademie klasické homeopatie pořádá kurzy homeopatického
vzdělávání.
KONTAKTY:
Akademie klasické homeopatie s. r. o.
Horní 73, Ostrava – Dubina, 700 30
www.budtezdravi.cz
Objednávky a konzultace:
Tel.: 596 714 535
budtezdravi@budtezdravi.cz
Veřejná informační linka:
Tel.: 596 113 330, 776 879 799
budtezdravi@ budtezdravi.cz
ISBN 80-902174-0-9.
Rok vydání 2010
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Chamomilla
AKH

CHAMOMILLA Recrutita AKH - aktivní látkou je dynamizovaná matečná tinktura připravená z heřmánku.
Pomáhá při:
• přecitlivělosti k bolestem doprovázená zlostí, křikem
a neklidem, hlavně v noci,
• nespavost a záchvaty zuřivosti až agresivity,
• nesnesitelné bolesti zubů, jak rostoucích, tak kazivých,
• nesnesitelné bolesti hlavy se zlostí, křikem a neklidem
hlavně v noci a po rozčílení,
• nesnesitelné bolesti při menstruaci se zlostí a rozčílením,
• výbuchy nezvladatelné zlosti doprovázené nutkáním
trhat věci, bít, kousat,
• bolestivé průjmy s teplotami,
• neposlušné děti.
Dávkování: 2 tablety 3krát
denně. 3 tablety ráno jako
prevence. V akutních případech
1 - 3 tablety každé 1 - 2 hodiny.

„Léčba pro ty, které máme rádi.“
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