
KDAJ IN KAKO LAHKO POMAGAMO SAMI? (2. del) 

 

Prejšnjikrat smo opisali določene težave in bolezenska stanja, pri katerih lahko povsem varno, 

učinkovito in poceni preizkusimo učinkovitost homeopatskih pripravkov. V tokratnem 

prispevku pa nadaljujemo o isti temi. 

Nazivi pripravkov so napisani v izvirniku oziroma z imeni, pod katerimi jih dobimo v lekarni. 

Upam, da kmalu tudi pri nas in ne le v tujini. 

 

 

 

Agresivnost, nervoza 

VALERIANA 5 CH 

Nervoznost in agresivnost živali. Ta pripravek se uporablja tudi pri stresu in  nespečnosti. 

 

Artroza - artritis 

RHUS TOX 5 CH 

Pripravek  se uporablja pri težavah z artrozo tako preventivno kot kurativno. Pes je tog in 

okoren, stanje se izboljša z gibanjem.  

 

Lažna brejost 

PULSATILLA 5 CH 

Psica je mirna in ima rada, če jo božate. Seski so otekli in boleči na otip. Psica se rajši 

zadržuje na hladnem.  

 

Inkontinenca  

CAUSTICUM 9 CH 

Inkontinenca (uhajanje urina) pri stari živali. Uporablja se tudi za parezo mehurja.  

Pri inkontineci, ki je posledica kotenja, uporabite ARNICO. Pri inkontinenci, ki je posledica 

strahu, uporabite GELSEMIUM. 

 

Izčrpanost 

PHOSPHORIC ACID 5 CH 

Pri utrujenosti na splošno in kot krepčilo. Uporablja se tudi pri rekonvalescenci živali.  

 

Izpadanje dlake 

SELEN 5 CH 

Prekomerno izpadanje dlake. Koža je prhljajasta in mastna. Žival je utrujena in veliko spi. 

 

Piki insektov  

URTICA URENS 5 CH 

Žival se je okužila z bolhami ali drugimi insekti ter se praska. 

 

Seksualna vzdraženost-samci 

HYOSCYAMUS 7 CH 

Spolna vzdraženost pri samcih. Žival je agresivna in ljubosumna. Žival je po seksualni 

eksitaciji izčrpana. 

 

Strah 

GELSEMIUM 30 CH 



Žival je strah in ima zaradi tega oslabljeno mišično moč. Žival pogosto urinira.  Npr. 

pripravek lahko uporabite za zmanjšanje nervoze pred transportom.  

 

Vnetje oči 

BELLADONNA 9 CH 

Vnetje vek, kjer je sluznica rdeča. Žival ima vročino. Značilna je občutljivost na hrup, 

tresenje in na svetlobo.  

EUPHRASIA 5 CH 

Vnetje oči s solzenjem. Izločki so vodne barve in dražijo oko. Oči so rdeče in otečene. 

PULSATILLA 5 CH 

se uporablja tudi proti  solzenju oči in konjunktivitisu (vnetje veznice). Očesni izloček je 

rumenkast in gost. Žival nima apetita in ima zmanjšano sposobnost zaznave vonjav. 

 

Vnetje ušes 

Vnetje ušes se kaže kot bolečina v ušesu (akutno stanje, kjer se žival praska) ali pa ima žival 

izloček in pride do gnojenja. 

BELLADONNA  

Vnetje ušes z vročino in hudi bolečino.       

PULSATILLA 5 CH 

Vnetje ušes z gostim izločkom. Če pride do gnojenja, uporabte Pyrogenium. Za vnetje ušes, 

kjer ima žival vročino, uporabite Belladonno. 

 

Kako začnemo? 

 

Po zagotovilih dobaviteljev bo kmalu tudi pri nas na voljo priročna homeopatska lekarna za 

lastnike psov in mačk. Trenutno pa za najbolj pogoste težave, ki jih ima domači ljubljenec, 

lahko kupite homeopatski pripravek v vsaki malo bolje založeni evropski lekarni pa tudi 

marsikje na Hrvaškem. V tujini obstoja množica kvalitetne literature, ki je namenjena 

skrbnikom domačih živali, predvsem psov in mačk.  

Akutna stanja zahtevajo pogosto dajanje homeopatskih pripravkov, najprej na vsakih 15 

minut, nato se dajanje počasi redči. Za manj akutna stanja dajemo pripravke trikrat dnevno 

nekaj dni, za kronične težave pa je potreben daljši čas dajanja. Pri akutnih težavah je višina 

potence pripravka drugotnega pomena, za kronične težave pa je pomembno, da se uporabi 

višja potenca. Pomembno je vedeti, da je vnos homeopatskega pripravka v telo stimulativen 

dražljaj, da se telo prične samo zdraviti. Teža in količina tako nista zelo pomembni. 

Nenazadnje pa tudi velika prednost uporabe homeopatije govori sama zase: homeopatski 

pripravki so znatno cenejši od farmacevtskih preparatov.  

Homeopatski pripravek ob pravilni uporabi nikdar ne povzroči škode; največjo škodo lahko 

naredi skrbnik živali sam, če svojega ljubljenca ne odpelje pravočasno k veterinarju. In zato 

še temeljno sporočilo: idealna uporaba homeopatskih pripravkov je v tesnem sodelovanju z 

razgledanim, izkušenim in razumevajočim hišnim veterinarjem.  

 

Iskrena zahvala za pomoč in nasvete pri pripravi člankov o homeopatiji gre homeopatinji dr. 

Maruši Hribar, ki je pripravljena odgovarjati na vprašanja bralcev na telefonski številki 01 

422 86 22, vprašanja pa lahko pošljete tudi na e-naslov astra10@siol.net. 
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