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Лекарствата от тази аптечка са незаменим помощник
при остри вирусни инфекции, грип, бронхит и пневмонии. Те могат да се ползват след консултация с хомеопат или в краен случай самостоятелно докато пациентът намери лекарска помощ. Макар че не са
предназначени за самолечение, те могат да ви спестят много грижи! Когато са с вас, можете да помолите
своя хомеопат да ви предпише по телефона, дори да
се намирате на място, където няма аптека наблизо.
Antimonium arsenicosum 15 CH – Чувство на слабост с възпаление на очите и оточност на лицето. Силен задух с кашлица, обилни храчки, които се отделят с голямо усилие. Влошаване при хранене и в легнало положение. Катарална пневмония на фона на
грипоподобни симптоми. Ускорен пулс и сърдечна
недостатъчност.
Antimonium tartaricum 30 C – силно клокочене в белите дробове поради задържане на слуз, но не могат
да отхрачват. Усещане за гъделичкане и парене в
гръдния кош. Усещане, че се дави или се задушава,
трябва да приседне. Силен задух с кашлица, бронхите са задръстени от слуз, лицето е бледо, покрито
със студена пот.
Arsenicum album 200 C – Голямо изтощение и слабост, особено при най-малко усилие, суха кашлица,
задух със свиркащо дишане, не може да лежи,
трябва да приседне. Парене като от огън в гърдите.
Много полезен за астматици. Огромно безпокойство,
не може да си намери място, страх от смъртта, не
може да стои сам. Влошава се нощем около 1 ч.

Baptisia tinctoria 200 C – 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. Лицето е
оточно, тъмно-червено, с глупаво изражение. Търси
чист въздух, задушава се, стягане в гръдния кош.
Болки в частите на тялото, върху които лежат. Имат
чувството, че са се счупили на няколко парчета и се
мятат по леглото, стараейки се да се съберат в едно.
Bryonia 30 C – подходящо е да се взема профилактично при вероятни контакти с болни, които кашлят.
При поява на характерните симптоми се преминава
на 200 С.

сили да говорят. Изобилно студено изпотяване, студен дъх, студен език. При много тежко състояни може
да спаси живота на пациента!
Causticum 200 C – Прегракналост, афония, болки в
гърдите като от жива рана, особено в трахеята 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. Много плачливи и меланхолични, изключително състрадателни.

Bryonia 200 C – Суха, болезнена, упорита кашлица,
която като че идва от стомаха и се влошава нощем и
след хранене и пиене. Иска да си поеме дълбоко въздух, но не може или това води до 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.

China officinalis 200 С – Голямо изтощение вследствие на загуба на кръв и 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 влошава при смях, при усилие и при лежане, когато главата е ниско, а се подобрява при повдигане на главата (искат висока възглавница). Бледо лице с хлътнали очи със сини кръгове
около тях. Горчив вкус в устата. Много газове в стомаха и червата. Чувствителни към миризми.

Camphora 30 C – Бледо лице, синкави устни, огромно изтощение. Колапс с конвулсии. Ледена студенина на цялото тяло, студен дъх, накъсано дишане.
Мъчително усещане в сърдечната област със сърцебиене и усещане за задушаване. Силна, суха, отривиста кашлица. Треперене и силно безпокойство.
Безсъние. Пулсиращо главоболие.

Coccus cacti 200 C – Задушаваща, пристъпна, спастична кашлица с подуто, зачервено до мораво лице,
с гадене и напъни за повръщане, с трудно отделяне
на лепкава, прозрачна, гъста слуз. Усещане за гъделичкане в ларинкса или троха в гърлото, влошава се
от топли напитки и топли завивки. Подобрява се от
пиене на студена вода.

Carbo vegetabilis 200 C – Огромно изтощение вследствие на тежко боледуване и загуба на телесни течности. Стари хора с 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

Eupatorium perfoliatum 200 C – Зиморничави, неспокойни, със силни болки в очните ябълки, в костите
(като че ли са счупени) и в мускулите, които ги карат
да се движат, макар че движението ги влошава.
Много жадни за големи количества вода, но скоро
след това може да повърнат. Дрезгава, болезнена
кашлица, държат се за гръдния кош

Euphrasia 30 С – конюнктивит с парещи, боцкащи
болки, светобоязън, често мигане и обилно слъзотечеине, което дразни и разранява очите. Клепачите са
възпалени и отекли, може да има гнойна секреция от
очите. Водниста обилна хрема, секретът от носа не
дразни кожата. Влошаване от светлина и подобряване на тъмно. Залпово кихане. Кашлица от гъделичкане в ларинкса и трахеята, особено сутрин, с обилно
отхрачване на слуз.
Gelsemium 200 C – Постепенно начало на заболяването, постепенно повишаване на температурата,
тръпки по гърба и главоболие. Унес, кръвонапълнено
лице, фебрилитет без жажда. Болки и тежест в тила
и врата, натежаване на клепачите (до невъзможност
да държат очите отворени), болки в мускулите, студени тръпки по гръбнака и втрисане. Водещи са отпадналостта и слабостта, чак до треперене и невъзможност да се стане от леглото.
Ipecacuanha 200 С – 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.
Hepar sulph 1M – Остри гнойни инфекции. Силни
болки, влошаващи се от най-малкия допир. 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). Недоволни, гневни, раздразнителни. Възпаления на
гърлото 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.
Lachesis 30 C – Не понася стегнато около врата. Ако
заспи дълбоко, кашлицата се влошава, болният се

буди с чувство за задушаване и хуква да отвори прозореца. Постоянно иска да си поеме дълбоко въздух.
Дълбока, суха, силна, крупозна кашлица с усещане
за троха в ларинкса, влошава се нощем. Левостранна пневмония. Сънна апнея. Подходящо за много
приказливи, ревниви хора с хронични сърдечно-съдови и белодробни заболявания.
Lycopodium 30С – добре покрива по-късните симптоми и може да се очаква да помогне при пневмония.
Допълва Bryonia и може да се даде след нея. Стягане, парещи болки в гърдите, задух. Търси чист въздух, но му става студено при проветряване. Кратко,
шумно дишане с влошаване при лежане по гръб.
Кашлица суха, от гъделичкане и дразнене в дихателните пътища, дълбока, куха, влошаваща се при
празно преглъщане. Абсцес на белите дробове. Солени, сивкави, зеленикаво-жълти или кръвенисти
храчки с лош вкус, на топчета. Упорита пневмония,
трудно поддаваща се на лечение. Кафяви или жълти
петна по гърдите. Затруднено дишане поради хидроторакс / хидроперикард, с видимо движение на ноздрите. Засяга по-често десния бял дроб.
Manganum metallicum 15 CH – Бронхити след простуда с хронична прегракналост, сухота в ларинкса
със свиване и понижена чувствителност. Кашлицата
е по-силна вечер и при влажно време, подобрява се
от лежане. Слузести храчки, които се отделят много
трудно. Кръвохрак. Парене в гърдите.
Mercurius solubilis 200 C – Инфекции на лигавици,
уши, сливици, синуси. Oтделяне на гъста, лепкава,
обилна слюнка, вкл. насън. Лош дъх. Отекъл език с
белезникаво-жълт налеп и отпечатъци от зъбите по
него. Афтозен стоматит и възпаление на венците с
кървене при миене на зъбите. Кашлица с гнойни,
жълто-зелени храчки. Склонност към разязвяване.
Абсцеси със зеленикава гной. Влошаване от студ и
топлина.

Phosphorus 1 M – Много важно лекарство за кашлица, бронхит, пневмония. Жестока, суха, мъчителна
кашлица. Парещи болки в гърдите със задух. Кръвонапълненост в белите дробове със стягане и тежест.
Болки и усещане за разраняване в трахеята при кашлица. Суха, крупозна кашлица, с треперене на цялото тяло, влошава се от студено и при лежане наляво. Остри бодежи в гърдите с ускорено, плитко дишане. Неволно уриниране при кашлица. Ръждиви
храчки с кръв и гной.
Pulsatilla 1 M – възпаления на дихателните пътища,
очите и ушите с гъста, жълто-зеленикава, обилна и
недразнеща секреция. Не са жадни, търсят утешаване, отвиват си краката, не понасят топлина в стаята и завиване, подобряват се от проветряване и
чист въздух. Симптомите много се менят, кашлицата
е суха вечер и нощем, а влажна сутрин и през деня.
Болки в епигастриума и в центъра на гръдния кош.
Неволно уриниране при кашлица.
Pyrogenium 200 C – Ефективно лекарство при сепсис, склонност към нагнояване и изразено безпокойство. Усложнена септична пневмония с много висока
температура, треска с треперене като от студ,
обилно горещо изпотяване, което не води до спадане
на температурата. Езикът е сух, зачервен и чист,
като лакиран. Зловонен, ужасен вкус и дъх. Зловонна
диария. Екстремна жажда с повръщане на водата
веднага щом се стопли в стомаха.
Spongia tosta 200 С – 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.

