
Köhögés, hörghurut
homeopátiás Kezelése

       A különböző betegségekben megjelenő köhögés jellege más és más, 
segíti a homeopata orvost a diagnózis felállításában és a legmegfelelőbb szer 
kiválasztásában. A hagyományos köhögéscsillapítók rendelésénél csak a köhögés 
száraz vagy nedves voltát veszik figyelembe. A homeopátiás gyógyszerek 
kiválasztásánál a száraz, illetve hurutos jellemzőn kívül még sok jellegzetességet 
érdemes figyelembe venni. A váladékok színét, sűrűségét, állagát, a tünetek 
jellemző időpontjait, a tünetek romlásának, javulásának körülményeit, a betegséget 
kiváltó okot, a köhögés megjelenésének idejét, hangzását, stb. Ebből következik, 
hogy a homeopátiás szerválasztásnál nem az a döntő, hogy vírus vagy baktérium 
okozza a tüneteket, hanem a kórokozó által kialakított tünetek jellegzetességei. 

SZÁRAZ KÖHÖGÉSRE a következő szereket  ajánljuk a különböző modalitások 
alapján:

ACONITUM NAPELLUS 9-15 CH:
A köhögés hirtelen lehűlést, hideg víz ivását, jégkrém evést követően lép fel. A 
láz gyorsan magasra szökik, de a beteg nem izzad, az arc kipirult, meleg, száraz, 
gyakran szorong, izgatott.

BELLADONNA 9 CH:
Száraz nyálkahártyák, könnyen felszökő magas láz, kivörösödött, meleg arc. A 
beteg felváltva verejtékezik és borzong, levertség jellemzi, keresi a csöndet.

BRYONIA 9 CH:
Száraz nyálkahártyák, a beteg nagyon szomjas, a legkisebb mozdulat köhögést, 
mellkasi fájdalmat vált ki, ezért keresi a mozdulatlanságot.

RUMEX CRISPUS 5-9 CH:
Heves, kimerítő száraz köhögés, mely főleg hideg levegőre 
fokozódik. Köhögéskor bal oldali mellkasi hasító fájdalom 
jelentkezhet.

SPONGIA TOSTA 5-9 CH:
Gyakran éjfél körüli hirtelen ébredéskor száraz köhögés, 
mely a deszka fűrészeléséhez hasonlít, fulladásérzettel, 
szorongással jár.

STICTA PULMONARIA 9 CH:
Bryoniával váltakozva. Száraz, fárasztó köhögés, orrdugulással, fájdalom az 
orrgyöknél.
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Aconitum 9 CH –
hirtelen fellépő, száraz,  irritáló köhögés 

Bryonia 9 CH –
köhögés, hörghurut mellkasfájdalommal

Drosera 9 CH – 
száraz, görcsös köhögésrohamok

Pulsatilla 9 CH – 
köhögés, nappal hurutos, sárgás köpettel, 
lefekvéskor száraz

Az Ön orvosa, gyógyszerésze az alábbi készítményeket ajánlja: 
gyógyszernév / indikáció

Homeopátiás kezelés mellé használjon patikában 
kapható homeopátiás bio-fogkrémet!
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HA A KÖHÖGÉS GÖRCSÖS, az alábbi szerek jöhetnek számításba:

COCCUS CACTI 5-9 CH:
Rohamszerű köhögés, az arc kipirul, a gégében csiklandozás érzet, viszketés 
jelentkezik. A köhögés meleg szobában rosszabbodik, néhány korty hideg víz 
javulást eredményez.
DROSERA 15 CH:
Görcsös, fullasztó köhögés, a gégefőben csiklandozás érzet lehet, vagy úgy 
érzi a beteg, mintha idegen test lenne a gégéjében. Kiváltódhat beszéd közben, 
nevetéskor, éjszaka.

HURUTOS KÖHÖGÉS KEZELÉSE:

       A makacs köhögés okait orvosi vizsgálat során kell 
meghatározni. Amennyiben nem súlyos krónikus állapot 
(asztma, tüdőtágulás, stb.) okozza a panaszokat, sokféle 
homeopátiás szer áll az orvos rendelkezésére a tünetek 
enyhítésére. Fontos azonban tudni, hogy a hurutos köhögés 
a légutakban felgyülemlett nyákot távolítja el, ezért a 
gyógyulás szempontjából fontos, elnyomni nem tanácsos. A 
homeopátiás gyakorlatban alkalmazott főbb szerek: 

ANTIMONIUM TART. 5-9 CH:
Jelentős mennyiségű nyák van a hörgőkben, a légzés nehéz, hangos, a 
köpetürítés nehéz, kis mennyiségű, sűrű nyák szakad fel. A beteg aluszékony, 
sápadt. Rosszabbodás meleg szobában, fekvő testhelyzetben.
IPECA 9-15 CH:
Fullasztó, görcsös köhögés, melyet hányinger, hányás kísér, a nyelv a hányás 
ellenére tiszta.
MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH:
Váladékos köhögés, éjszaka száraz, nappal hurutos, rossz lehellet, a nyelv 
duzzadt, oldalán a fogak lenyomatát őrzi.
PULSATILLA 9-15 CH:
Nappal hurutos, éjjel száraz köhögés, a tünetek hűvös levegőn és mozgásra 
javulnak. Fülgyulladásra hajlamos gyerekeknél 15-30 CH hígítást használjunk!

	

Ipecacuana 9 CH –
hurutos köhögés öklendezéssel, tiszta nyelv

Stodal –
komplex készítmény köhögésre

Husteel cseppek –
száraz köhögésre 

gyógyszernév / indikáció
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Gyógyszertár neve és címe:


