
Препоръки на Европейска Школа по Клинична Хомеопатия

Нашият фиш "Грип и други остри вирусни инфекции" разглежда 
състояния, свързани със сезонна патология през зимата, както и 

всякакви други остри вирусни инфекции, като даваме препоръки за 
повлияване с методите на Хомеопатията

ГРИП И ДРУГИ ОСТРИ 
ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ



ФЕБРИЛИТЕТ С ОСТРО НАЧАЛО

ПРОФИЛАКТИЧНО, ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН

ФЕБРИЛИТЕТ С ПОСТЕПЕННО НАЧАЛО
И ПРИ ВЕЧЕ ИЗЯВЕНА КЛИНИЧНА КАРТИНА

◊ Много бързо повишаване до 39-40°,
след излагане на студ. Платовидна темп. крива
◊ Липса на изпотяване. Кожата е зачервена и суха
◊ Силна жажда за студена вода
ACONITUM NAPELLUS 9CH - по 5 гранули
на всеки час, разреждане при подобрение

◊ По 1 доза седмично в период на опасност от заразяване
◊ По 1 доза на всеки от контактните при контакт с болен

◊ По 1 доза сутрин и вечер

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®

◊ Рязко начало, променлива температура
с покачване до 40°
◊ Обилно изпотяване, зачервено лице
◊ Чувствителност на сетивните органи:
непоносимост към шум, допир, ярка светлина
BELLADONNA 9CH - по 5 гранули
на всеки час, разреждане при подобрение

ПРИ ПЪРВИТЕ СИМПТОМИ -
ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®!!!
◊ 1 доза възможно най-рано, повтаря се през 6 часа
до настъпване на подобрение

◊ Субфебрилитет (37.5-38°),
◊ Фебрилитет с нехарактерна
клинична картина
FERRUM PHOSPHORICUM 9CH
по 5 гранули два пъти дневно

◊ Втрисане, обща скованост
◊ Липса на жажда, въпреки температурата
◊ Болният е отпуснат, леко унесен
◊ Силно главоболие, астения
GELSEMIUM 9CH
по 5 гранули на 4 часа

◊ Схващане на цялото тяло,
подобряващо се от раздвижване
◊ Силна жажда за вода или студено мляко
◊ Фебрилитет + херпес
RHUS TOXICODENDRON 9CH
по 5 гранули на 4 часа

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®

ПАРАГРИП®
◊ Втрисане, главоболие, повишена
температура с мускулни болки
◊ По 2 таблетки на всеки час. Приемите
се разреждат при подобрение
◊ Таблетки за смучене,
опаковка по 60 бр.

Aconitum napellus 9CH Belladonna 9CH

Ferrum phosphoricum 9CH
Gelsemium 9CH

Rhus toxicodendron 9CH


