
PRVA POMOČ IZ HOMEOPATSKE LEKARNE 

 

Z nekaj homeopatskimi pripravki, primernimi za samozdravljenje, lahko opremimo domačo 

veterinarsko homeopatsko lekarno in nudimo prvo pomoč svojemu psu, nato pa nemudoma 

poiščemo veterinarsko oskrbo 

 

V lekarnah pri naših bližnji sosedih (v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem) pa tudi drugod po Evropi 

lahko kupimo množico homeopatskih pripravkov, ki se uporabljajo za samozdravljenje. 

Proizvajalci teh pripravkov pa so seveda mislili tudi na uporabo v veterinarski homeopatiji in 

ponujajo v svojem proizvodnem programu tudi niz izdelkov, ki so prilagojeni uporabi za 

živali. Pri tem niso uporabniki le psi in mačke ter konji, temveč tudi živali iz človeške 

prehranjevalne verige kot na primer ovce in govedo. Znano je namreč, kakšne omejitve 

prinaša uporaba antibiotikov in drugih farmacevtskih sredstev v kmetijstvu, homeopatski 

pripravki pa se uporabljajo neomejeno, saj niti v mleku niti v mesu živali niso dokazljivi.  

Z nekaj pripravki v domači lekarni bomo še pred prihodom k veterinarju lahko nudili svojemu 

hišnemu ljubljencu učinkovito pomoč, ki v nobenem primeru ne glede na nadaljevanje 

terapije ne more škoditi. 

 

UGRIZI 

Povsem nedvomno je, da v primeru kačjega ugriza čim prej poiščemo veterinarsko pomoč. Če 

gre za ugriz drugega psa (mačke), lahko izberemo naslednje pripravke: 

o Arnica Montana 6 CH štirikrat dnevno za preprečitev izliva krvi, otekline in olajšanje 

bolečine 

o Hepar Sulphuris Calcareum 30 CH: za preprečitev infekcije in olajšanje bolečine 

o Hypericum Perforatum 6 CH: za lajšanje bolečine v primeru, ko je bilo prizadeto 

živčevje (npr. poškodba prstov); doziranje: 4 granule vsako uro, dokler bolečina ne 

poneha. 

 

VROČINSKI UDAR 

Kljub mnogim svarilom se žal še vedno dogaja, da so psi zaradi izpostavljanja vročini hudo 

prizadeti in življenjsko ogroženi. 

o Belladonna 30 CH: če opazimo psi psu trzajoče gibe, je vznemirjen. 

o Bryonia Alba 30 CH: če se stanje poslabša, ko se pes poizkuša premikati. 

o Gelsemium 30 CH: če je pes omotičen, leži na tleh in podrhteva. 

o Sulphur 30 CH: če so vidne sluznice močno pordele. 

 

PIKI INSEKTOV 

o Apis Mellifica  5 CH, ko gre za močno bolečino in otekanje 

o Cantharis 30 CH: pri srbenju in srbečih izpuščajih 

o Hypericum Perforatum 6 CH: pik je boleč vendar brez otekline 

o Ledum Palustre 5 CH: pri ugrizih klopov 

o Urtica Urens 30 CH: pri srbečih izpuščajih 

 

PROMETNE NESREČE 

V času, ko se vse večkrat kot sopotniki z avtom prevažajo tudi domači ljubljenci, je možnost, 

da je pes poškodovan v prometni nesreči, verjetna. Prav tako je trenutek nepazljivosti dovolj, 

da avto povozi psa na cesti. Najnevarnejše so poškodbe, ki imajo za posledico notranje 

krvavitve, poškodbe glave in hrbtenice, hitra veterinarska pomoč je v vsakem primeru nujna. 

Med tem, ko poskrbimo za prevoz psa, lahko s homeopatskimi pripravki olajšamo bolečino, 

stres in strah.  



o Arnica Montana 6 CH za preprečitev otekline pri zmečkaninah, udarninah, podkožnih 

izlivih krvi   in za olajšanje bolečine 

o Aconitum Napellus 30 CH: pomaga pri psu v šoku ali prestrašen 

 

Od ostalih pripravkov komplementarne medicine ne gre pozabiti kombinacije Bachovih 

cvetličnih kapljic Rescue Remedy, ki jih je moč kupiti tudi pri nas. Gre za izjemno učinkovit 

pripravek, kjer nekaj kapljic na jezik živali v kratkih presledkih zadostuje za preprečitev šoka, 

stresa, strahu... in lahko reši življenje. 

 

POTOVALNA SLABOST 

Običajno skrbniki uporabljajo tablete za preprečitev slabosti, ki jih uporabljajo v humani 

medicini, pes pa lahko postane zaspan, lahko celo omotičen. Homeopatski pripravki so 

izjemno uspešni: 

o Cocculus Indicus 5 CH  in Petroleum 6 CH skupaj: pri slabosti in/ali bruhanju zaradi 

vožnje z avtom, vlakom, ladjo, avionom. Tri dni pred potovanjem je priporočljivo dati 

po 3 granule vsakega pripravka dvakrat dnevno. Pol ure pred vožnjo se odmerek 

ponovi.  

o Ignatia 7 CH (5 granul zvečer pred potovanjem), če gre za vznemirjenost pred 

potovanjem. 

 

PREBAVNE MOTNJE 

o Arsenicum Album 5 CH: prebavne težave, bruhanje in hkrati diarea (potrebno je piti 

veliko vode) 

o Nux Vomica 5 CH: bruhanje po neustrezni hrani, blato je običajno trdo. 

o Pulsatilla Nigricans 6 CH: prebavne težave po mastni hrani 

 

RANE 

Homeopatski pripravki lahko olajšajo stanje pri ranah, večinoma, ko gre za večjo odprto rano, 

pa je potrebno le-to zašiti in veterinarsko oskrbeti. V prvi vrsti je potrebno ustaviti krvavitev, 

nato lahko uporabimo: 

o Arnica Montana 6 CH za olajšanje bolečine in preprečitev izliva krvi (modrice) štiri 

odmerke v presledkih po 15 minut 

o Hypericum Perforatum 30 CH: ko je očitna huda bolečina; pri poškodovanem tkivu v 

prometnih nesrečah, pri poškodbi prstov – 4 granule vsako uro, dokler huda bolečina 

ne mine. 

o Ledum Palustre 5 CH se uporablja za vbodne rane, še posebej če je okolno tkivo 

hladno ali pomodrelo. V poštev pride pri vbodih bodic, trnov, ki jih je treba odstraniti.  

o Lachesis 30 CH uporabimo pri psih v šoku, ki obilno krvavijo. 

o Phosphorus 30 CH izberemo pri manjših ranah, ki močno krvavijo. 
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