
Аптечка респираторни заболявания
Лекарствата в тази аптечка са подбрани от д-р Вилма Михай-

лова и д-р Петър Найденов – лекари хомеопати с многогодишен 
опит, след обстойно запознаване с практиката на водещи 
световни хомеопати по време на пандемията от КОВИД-19 през 
последните години. 

Всяко семейство трябва да разполага с тези лекарства, защо-
то те помагат за справяне с най-често срещаните респираторни 
заболявания, в това число и причинени от най-различни вируси.

В хомеопатията са важни симптомите, а не микробите, с които 
са се заразили пациентите. Ако има подобие между симптомите 
на пациента и картината на хомеопатичното лекарство, то може 
да го излекува независимо от вида на инфекцията. Затова с едно 
лекарство може да се лекуват различни инфекции, а при 
пациенти с едни и същи инфекции може да се прилагат различни 
лекарства в зависимост от различията в техните симптоми.

При всички вирусни заболявания  лекарствата, включени в 
тази аптечка, може да се прилагат с успех, ако клиничната 
картина на пациента отговаря на описанията им. Запознайте се 
внимателно с тези описания и изберете онова лекарство, което е 
най-подобно на състоянието ви. 

Имайте предвид, че при остри вирусни заболявания, в това 
число и КОВИД-19, картината може да се мени неочаквано. 
Затова често се налага да се сменят няколко лекарства едно 
след друго, докато се излекува болестта. Присъствието на тази 
аптечка в дома ви ще ви помогне да реагирате бързо дори и да 
сте под карантина и ще улесни вашия хомеопат, защото той ще 
разполага с повечето лекарства, които са ви нужни.

В някои случаи може да ви потрябват и лекарства, които не са 
включени в тази аптечка, защото всеки организъм реагира по 
своему. Можете да ги поръчате при нас по телефона и да ги 
получите след 1-2 работни дни, без да излизате от дома си.

Списък на включените лекарства:

Antimonium arsen.      China officinalis            L           ycopodium
Antimonium tart.      Coccus cacti                    Manganum met. 
Arsenicum album        Eupatorium perf.              M  ercurius sollubilis 
Baptisia tinctoria    Gelsemium                   P  hosphorus 
Bryonia alba         Hepar sulph                   Pulsatilla 
Camphora officinalis    Ipecacuanha                 P yrogenium 
Carbo vegetabilis      Kalium carbonicum       S pongia tosta
Causticum              Lachesis muta                   T uberculinum bov.

при кашлица. Остри бодежи в гърдите с ускорено, плитко 
дишане. Неволно уриниране при кашлица. Ръждиви храчки с 
кръв и гной. Силна жажда за студена вода, която повръщат още 
веднага щом се стопли в стомаха.

Pulsatilla: възпаления на дихателните пътища, очите и ушите 
с гъста, жълто-зеленикава, обилна и недразнеща секреция. Не 
са жадни, отвиват си краката, не понасят топлина в стаята и 
завиване, подобр. се от проветряване и чист въздух, не им стига 
въздух и искат да се отворят вратите и птозорците. Симптомите 
много се менят. Кашлицата е суха вечер и нощем, влошава се 
при лягане и им пречи да спят, а сутрин е влажна и с отделяне на 
жълти храчки с лош вкус. Болки под лъжичката и в центъра на 
гръдния кош. Лош дъх от устата сутрин с бял или жълтеникав 
налеп по езика. Неволно уриниране при кашлица. Чувстват се 
изоставени, тъжни и нещастни, плачат лесно и си търсят 
утешаване, подобр. се от плач и съчувствие, обичат да ги 
разтриват и галят нежно. Влошават се според фазите на луната.

Pyrogenium: Ефективно лекарство при сепсис, склонност към 
нагнояване. Грип с много висока температура, болки по цялото 
тяло и голяма разбитост. Леглото им се струва твърдо, не могат 
да лежат в една поза повече от няколко минути, много са неспо-
койни. Усложнена септична пневмония с много висока темпе-
ратура, с втрисане и треперене като от студ. Обилно горещо 
изпотяване, което не води до спадане на температурата.  Език 
сух, зачервен и чист, като лакиран. Зловонен, отвратителен вкус 
и дъх. Зловонна диария и изобщо зловонни сектрции. 

Spongia tosta: Остри ларингити след излагане на сух, студен 
вятър. Кашлицата е неудържима, дрезгава, лаеща, стържеща 
(все едно режат с трион чамова дъска), идва от болезнена точка 
дълбоко в гърдите, със задух и шумно, свиркащо дишане. 
Слабост в гърдите, едва говорят. Обилно отхрачване със задух. 
Влошаване от лежане. Подобряване от топли напитки и храни. 
Измъчени, отчаяни, тревожни, всичко им се струва безсмислено.

Tuberculinum bovinum: Склонност към чести настинки, които 
лесно слизат към белия дроб. Бързо влошаващи се бронхити и 
пневмонии, които трудно се поддават на лечение и водят до 
плеврит и сепсис. Силно увреждане и разпад на тъканите с 
обилна, гъста, зеленикава гной. Жестока задушаваща кашлица, 
която се влош. от говорене. Лесно отделяне на големи количес-
тва гнойни храчки. Нощна кашлица по време на сън. Симптомите 
се връщат многократно под различна форма. Чувство за 
задушаване дори на чист въздух. Обилно изпотяване при най-
малко усилие и нощем насън, загуба на тегло. Свръхчувствител-
ност към студ. Неспокойни, раздразнителни, твърдоглави хора, 
които „горят свещта от двете страни“ обичат да пътуват и вечно 
търсят промени. Според водещи индийски хомеопати това 
лекарство е особено важно за КОВИД-19 и е добре да се приема 
профилактично веднъж месечно от хора с описаните по-горе 
особености на характера, както и след преболедуване от всички 
пациенти за доизчистване на симптомите.

Как да приемате лекарствата
Гранулките не се пипат с ръце. Внимателно се изсипват една-

две гранули в капачето на шишенцето и оттам направо в устата. 
Смучат се до разтопяване. 20 минути преди и след приемането им 
не яжте, не пийте и не пушете. След като вземете първата доза, 
наблюдавайте се за признаци, че лекарството действа (успоко-
яване и желание за сън, облекчаване на симптомите, потичане на 
секреции). Ако до 1 час няма никаква промяна, отново оценете 
състоянието си. Ако сте сигурни в правилния избор на лекар-
ството, повторете го, а ако решите, че друго лекарство е по-под-
ходящо, вземете него. Ако лекарството е подействало, не го пов-
таряйте, докато действието му не отмине.

Не ви препоръчваме да се лекувате сами, но разполагайки с 
тази аптечка, можете бързо да реагирате при нужда. Хомеопа-
тичните лекарства са безопасни. Много рядко някои по-чувстви-
телни хора временно може да проявят симптоми на лекарството 
(доказване), които се антидотират лесно с мента, камфор или 
кафе. Затова по правило тези три продукта са забранени по време 
на лечението (освен ако искате да антидотирате лекарството си).

Аптека АВИТА - 
вашият надежден помощник 

в света на хомеопатията и холистичното здраве!

џ качествени хомеопатични лекарства
џ хомеопатична детокс терапия
џ курсове по хомеопатия за родители
џ връзка с опитни хомеопати
џ цветя на д-р Бах (индивидуални смеси)
џ природни продукти за здраве и дълголетие 

Аптека АВИТА
https://avita.bg

Пловдив 4000,
ул. “Димо Хаджидимов” №2

є Работно време:
понеделник - петък 9:00 -19:00 ч.

тел: 032 / 549 198
GSM/Viber: 0894434614

https://avita.bg

f facebook.com/aptekaavita 

Google Maps: Аптека АВИТА

Как да ни намерите?



Описания на лекарствата
Antimonium arsenicosum: Катарална пневмония на фона на 

грипоподобни симптоми, особено у по-възрастни хора с болно 
сърце или емфизем. Кашлица с много тежко, хъркащо и свиркащо 
дишане. Обилни пенести храчки, които се отделят много трудно. 
Възпаление на очите и оточност на лицето. Дишането се влошава 
при хранене и в легнало положение. Миокардит и перикардит с 
ускорен пулс. Плеврални изливи. Сърдечна недостатъчност. Език 
покрит с бял налеп като варосан. Обща слабост. Колапс с цианоза 
и слаб, едва доловим пулс.

Antimonium tartaricum: Задържане на секреции в белия дроб с 
хъркане и клокочене, които се чуват от разстояние. Невъзможно 
отхрачване. Усещане, че се дави или се задушава, трябва да при-
седне. Силен задух с постоянна кашлица, дихателните пътища  
са задръстени от слуз. Бледо или синкаво лице, покрито със 
студена пот. Усещане за гъделичкане и парене в гръдния кош. 
Склонност към белодробен оток. Сънливост с често прозяване.

Arsenicum album: Много полезен за астматици. Суха кашлица, 
свиркащо дишане със задух, който се влошава в легнало положе-
ние дотолкова, че пациентът не може да лежи и трябва да седне. 
Парене в гърдите. Голямо изтощение и слабост при най-малко 
усилие.  Огромно безпокойство, каращо го постоянно да се движи, 
не може да си намери място. Хипохондрия, силен страх за здра-
вето си.Страх от смъртта, не може да стои сам.  Иска главата му 
да е на студено, а тялото на топло. Жажда, пие вода често, но по 
малко (само една-две глътки). Влошава се нощем около 1 ч.

Baptisia tinctoria: Силно изтощение с разбитост. Разязвяване 
на лигавиците. Дъхът и всички секреции са зловонни поради 
разпад на тъкани. Унесеност, не може да мисли, ако го питат нещо 
започва да отговаря и заспива насред изречението. Лице оточно, 
тъмночервено, с глупаво изражение. Нуждае се от чист въздух, 
задушава се, има стягане в гръдния кош. Болки в частите на тяло-
то, върху които лежат. Имат чувството, че са се счупили на някол-
ко парчета и се мятат по леглото, стараейки се да се съберат.

Bryonia: Профилактично при вероятни контакти с болни, които 
кашлят. Суха, болезнена, упорита кашлица, идваща от стомаха и 
се влошава нощем и след хранене и пиене. Иска да си поеме 
дълбоко въздух, но не може от кашлица. Ръждиви жилави храчки, 
понякога с жилки кръв. Бронхит, пневмония, плеврит с остри 
бодежи в гръдния кош или дясната лопатка, влошаващи се при 
дълбоко дишане и кашляне. При кашляне се държат за гръдния 
кош или притискат гръдната си кост, за да намалят болките. 
Влизането в топла стая влошава кашлицата.

Camphora: Бледо лице, синкави устни, огромно изтощение. Ле-
дена студенина на цялото тяло, студен дъх, накъсано дишане. 
Силна, суха, насечена кашлица. Мъчително усещане в сърдеч-
ната област със сърцебиене и задушаване. Треперене и силно 
безпокойство. Колапс.Безсъние. Пулсиращо главоболие.

Carbo vegetabilis: Огромно изтощение вследствие на тежко 
боледуване и загуба на телесни течности. Венозен застой. Сини, 
студени крайници. Не им стига въздух, искат да им се прави вятър. 

Спастична кашлица, на дълги пристъпи, с позиви за повръщане, 
прегракнал, нисък глас, нямат сили да говорят. Изобилно студено 
изпотяване, студен дъх, студен език. При много тежко състояние 
може да спаси живота на пациента!

Causticum: Прегракналост, загуба на гласа, болки в трахеята и 
гръдния кош като от жива рана при кашлица, с оскъдни храчки, 
които не могат да откашлят, като че ли са заседнали в гърдите; 
принудени са да ги гълтат. Кашлицата се подобрява от пиене на 
студена вода и се влошава от затопляне в леглото. Неволно 
уриниране при кашлица. Нощем не могат да лежат. Плачливи и ме-
ланхолични. Много състрадателни, не понасят несправедливост. 

China officinalis: Голямо изтощение поради загуба на телесни 
течности. Главоболие като че ли ще им се пръсне черепът, с 
пулсиране, подобрява се от силно притискане на главата. Болки, 
които се влошават от лек допир и се подобряват от силен натиск. 
Постоянна суха, спастична, задушаваща кашлица, която се влош. 
при смях, при усилие и при лежане с глава на ниско, а се подобр. 
при повдигане на главата (искат висока възглавница). Бледо лице, 
хлътнали очи със сини кръгове около тях. Горчив вкус в устата. 
Много газове в стомаха и червата. Чувствителни към миризми.

Coccus cacti: Задушаваща, пристъпна, спастична кашлица с 
оточно, зачервено до мораво лице, с гадене и напъни за повръща-
не, с трудно отделяне на лепкава, прозрачна, гъста слуз. Усеща гъ-
деличкане в ларинкса или троха в гърлото. Жажда за много вода и 
често. Раздразнителност и капризност. Влош. от топли напитки и 
топли завивки. Подобр. от пиене на студена вода. 

Eupatorium perfoliatum: Дрезгава, болезнена кашлица, държат 
се за гръдния кош. Зиморничави, неспокойни. Силни болки в очите, 
в костите (като че ли са счупени) и в мускулите. Тези болки ги карат 
да се движат, въпреки че движението ги влошава, и постоянно да 
пюшкат и да се оплакват колко ги боли. Много жадни за големи 
количества вода, но скоро я повръщат. 

Gelsemium: Постепенно начало с бавно повишаване на 
температурата, студени тръпки по гърба, втрисане и главоболие. 
Отпадналост и слабост с треперене и невъзможност да се стане от 
леглото. Натежаване на клепачите, едва си отварят очите. Унес, 
кръвонапълнено лице, фебрилитет без жажда. Болки и тежест в 
тила и врата, болки в гърлото с трудно гълтане, болки в мускулите. 
Горчив вкус в устата.

Hepar sulphur: Суха, дразнеща, стържеща, лаеща кашлица, с 
напъни за повръщане, влошаваща се вечер в леглото и от студено 
(даже от отвиване на малка част от тялото). Силни болки, влош. от 
най-малкия допир. Недоволни, гневни, раздразнителни. Гнойна 
ангина с пробождащи болки като от забита треска, които отиват и 
към ушите, особено при гълтане. Подчертана зиморничавост с 
влошаване от студен въздух и студени храни и напитки. 
Подобряване от топли компреси и инхалации.

Ipecacuanha: Пристъпна, спастична, задушаваща кашлица, със 
затруднено дишане, обилно слюноотделяне, гадене и повръщане, 
които не я успокояват. Бледо лице със склонност към цианоза.
 Липса на жажда. Болки в корема с непрекъснато гадене, 

повръщане, зелена диария. Астма и бронхит. Влошаване от 
движение, подобряване от покой и топлина.

Kalium carbonicum: Мъчителна непродуктивна кашлица от 
дразнене в ларинкса и трахеята, с гадене и повръщане. Трудно 
отхрачване на малки кръгли топчета; солени, гъсти, кървави, 
жълтозеленикави храчки. Внезапни, остри, пронизващи болки в 
гърдите, особено при дълбоко дишане, с усещане за студ. Затруд-
нено дишане между 2 и 4 ч. през нощта, с влош. от най-малко 
движение и подобр. от седене с наведено напред тяло и опрени в 
коленете лакти. Световъртеж. Много газове от всички храни. 
Раздразнителни, изтощени, свръхчувствителни към докосване и 
шум. Лоялни, консервативни, правилни, силно чувство за дълг.

Lachesis: Дълбока, суха, силна, крупозна кашлица с усещане за 
троха в ларинкса, влошава се нощем. Ако заспи дълбоко, 
кашлицата се влошава, болният се буди с чувство за задушаване 
и хуква да отвори прозореца. Постоянно иска да си поема дълбоко 
въздух. Левостранна пневмония. Сънна апнея. Подходящо за 
много приказливи, ревниви хора с хронични сърдечно-съдови и 
белодробни заболявания, които не понасят стегнато около врата.

Lycopodium: Десностранна, упорита, напреднала пневмония в 
по-късен етап, трудно поддаваща се на лечение. Кратко, шумно 
дишане с влошаване при лежане по гръб. Кашлица суха, от 
гъделичкане и дразнене в дихателните пътища, дълбока, куха, 
влош. от празно преглъщане. Абсцес на белите дробове. Солени, 
сивкави, зеленикаво-жълти или кръвенисти храчки с лош вкус, на 
топчета. Затруднено дишане с видимо движение на ноздрите. 
Стягане, парещи болки в гърдите, задух. Търси чист въздух, но му 
става студено при проветряване. Кафяви или жълти петна по 
гърдите.  Допълва Bryonia и може да се даде след нея. 

Manganum metallicum: Бронхити след простуда с хронична 
прегракналост. Сухота в ларинкса със свиване и понижена 
чувствителност. Суха, почти постоянна кашлица от дразнене зад 
стернума, с влош. от говорене, смях, ходене, вечер и при влажно 
време. Парене в гърдите. Слузести храчки, които се отделят много 
трудно. Кръвохрак. При лежане кашлицата се подобрява и даже 
напълно спира. Чувствителни, тъжни, сериозни и плахи хора.

Mercurius solubilis: Висока температура с липса на апетит. 
Кашлица с гнойни, жълто-зелени храчки. Инфекции на лигавици, 
уши, сливици, синуси. Загуба на обоняние. Отекъл език с 
белезникаво-жълт налеп и отпечатъци от зъбите по него. Лош дъх. 
Афти в устата. Възпаление на венците с кървене при миене на 
зъбите.Oтделяне на гъста, лепкава, обилна слюнка, вкл. насън. 
Склонност към разязвяване. Абсцеси със зеленикава гной. 
Влошаване от студ и топлина.

Phosphorus: Много важно лекарство за бронхит и пневмония. 
Жестока, суха, мъчителна кашлица, с треперене на цялото тяло, 
влошаваща се от студено, говорене и лежане наляво. Парещи 
болки в гърдите със задух. Кръвонапълненост в белите дробове 
със стягане и тежест. Болки и усещане за разраняване в трахеята 
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