
IN VENDAR SE VRTI….. (2. del)
Nadaljujemo s seznamom homeopatskih pripravkov, ki so dosegljivi v naših lekarnah

O njihovih značilnostih in kako jih uporabiti za naše kosmatince se lahko posvetujemo z 
veterinarjem – homeopatom, v preprostejših primerih pa se lahko odločimo za nakup 
pripravka po lastni presoji. Pripravki – zaenkrat jih je 29 - so na voljo v številnih lekarnah po 
Sloveniji tako, da ni potrebna pot v sosedno Avstrijo ali Italijo, v prihodnje pa se bo na 
podlagi povpraševanja njihovo število zagotovo še povečalo.

          
1. Ferrum phosphoricum: pripravek slovi po svoji učinkovitosti proti infekcijam in 

vročinskim stanjem, posebej v zgodnji fazi; pacient je namreč suh, slaboten in 
slabokrven; simptomi bolezni se poslabšajo ponoči in zgodaj zjutraj med četrto in 
šesto uro; področja uporabe: pljuča in zgornje dihalne poti so še zlasti v njegovi 
domeni, še posebej, če infekcijo spremlja krvavitev; Ferrum pomaga tudi v primerih, 
ko pes žre zemljo.

2. Gelsemium: stanje živali, ki zahteva zdravljenje s tem pripravkom, opisujemo kot 
oslabelost, otopelost, utrujenost in brezbrižnost; kadar gre za stanje po akutni bolezni, 
se včasih pes ne more »pobrati«, je utrujen in ves omrtvičen; ena od indikacij za ta 
pripravek je tudi ohromelost; okončine in tudi telo trepetajo od slabotnosti, živali s 
takimi težavami želijo biti same, zanje predstavlja težavo že kakšna nova naloga ali 
spremenjene okoliščine; odzovejo se s tesnobo in oslabelostjo; področja uporabe: 
močno čustvovanje ali stresni dogodek lahko izzovejo potrebo po tem pripravku.

3. Hepar sulfuris calcarea: to je zelo močan pripravek v primerih, ko gre za absces ali 
vnetje, spremljano z bolečino, večinoma je prisotno gnojno vnetje; žival je takrat 
hladna in občutljiva na mraz, razdražljiva, celo agresivna, na dotik se divje odzove, 
kar priča o vtisu, da je bolečina bistveno močnejša, kot si skrbnik živali predstavlja; ob 
obravnavanju take vnete rane ali abscesa je potrebno to dejstvo upoštevati in se 
zaščititi pred ugrizom; stanje, ki zahteva predpisovanje tega pripravka, se običajno 
pojavlja pozimi ob hladnem in suhem vremenu, toplota in vlaga pa stanje izboljšata; 
področja uporabe: pripravek predpisujejo v primeru kožnih težav (npr. hot-spot), 
vnetij dihalnega aparata, agresije, pri ostalih abscesih.

4. Hypericum perforatum (šentjanževka): pripravka ne imenujejo zaman »arnika za 
živce«, saj se zelo uspešno uporablja za poškodbe živčevja in tudi pri tetanusu; vse 
poškodbe tkiva, ki je bogato oživčen, obravnavamo s tem pripravkom in olajšamo 
bolečino: npr. prsti, zobje in dlesni, jezik, rep, možgani in hrbtenjača pa tako ali tako 
spadajo med živčno tkivo; na pripravek ne smemo pozabiti, ko gre za raztrganine, ki 
so izredno boleče; vsako dotikanje, vreščanje v okolici in premiki poslabšajo stanje; 
tinktura iz šentjanževke je uporabna lokalno kot čistilo za rane in antiseptik, pri 
raztrganinah, vnetih ušesih, abscesih; področja uporabe: pripravek uporabljamo pri 
poškodbah celo bolj uspešno kot arniko, kadar gre za vbod, vreznino, zmečkanino ali 
raztrganino oziroma vneto poškodbo.

5. Ignatia amara (strihninovec): na ta pripravek moramo pomisliti vedno, kadar nas 
pestri globoka žalost, predvsem ob izgubi osebe ali živali; ker živali čustvujejo 
podobno kot človek, se na žalost odzivajo z izgubo apetita, prekomernim spanjem, 
depresijo; vzdihovanje je najboljši znak, da je potreben ta pripravek; žival niha med 
srečo in žalostjo, kar je precej normalno za fazo žalovanja; področja uporabe: žalost, 
lahko gre tudi za žalostno izgubo v preteklosti.

6. Kali bichromicum: področje delovanja tega pripravka so sluznice; indikacija za 
uporabo pripravka je rumen, gost, lepljiv izcedek iz telesnih odprtin; izcedek se 
oblikuje v kraste, ki so trdno prisušene, če jih odstranimo, nastane krvaveča rana; žival 



se izrazito slabo počuti zjutraj, poslabšanje nastopi na hladnem; obnaša se razdražljivo 
in se ne zmeni za druge; po hranjenju se razdražljivost unese; področja uporabe: 
izcedek iz nosu, sinusov, nožnice….

7. Lachesis: obnašanje živali, ki potrebujejo ta pripravek, je podobno kači, iz katere 
strupa je pripravek narejen; žival je sramežljiva in sumničava, preden se seznani s 
tujcem; zadovoljna je, če jo pustimo pri miru, sicer pa lahko udari nazaj, če jo 
stisnemo v kot; žival ne mara toplote in se bolje počuti na prostem; vodilo za ta 
pripravek pa je ljubosumnost, ki je pomembna lastnost pacienta, ki ga potrebuje ; 
simptomi se pojavijo na levi strani telesa, pogosto je prizadet krvožilni sistem; tkiva 
imajo modrikasto barvo zaradi krvavitve ali slabega kroženja krvi; področja uporabe: 
krvaveče poškodbe, ki se slabo celijo zaradi slabega kroženja krvi, podplutbe na uhlju, 
vnetja v ustih, agresivnost, absces, ugriz, pik kače,…

8. Lycopodium: ponovno gre za enega od t.i. močnih pripravkov z globokim učinkom, 
predpisuje se za kronične bolezni, zato je pri uporabi potrebno več znanja; žival ima 
močan občutek za hierarhijo, do nadrejenih se obnaša uslužno, do nižje rangiranih pa 
tiransko; je zelo izbirčna; hkrati ima prebavne in urinarne simptome, ti so 
desnostranski in se selijo na levo stran telesa; področja uporabe: napenjanje, diareja, 
vnetje mehurja, pritlikavost ali zakrnelost pri reprodukciji, …

9. Mercurius solubilis: pripravek ima več pomembnih značilnosti in inačic, zato je pred 
uporabo potreben posvet; vodilna značilnost je vnetje sluznic, posebej v ustih in 
prebavnem ter urogenitalnem traktu; pripravek lažje določimo, če poznamo vrsto 
izcedka, ki je v tem primeru rumeno-zelen, gost, sluzast in zaudarja; poškodbe in 
vnete površine so vlažne, razjedene in na robovih razpadajoče; žival je po naravi 
dominantna, lahko tudi ugrizne; prizadeta je lahko čemerna, težavna, zmedena; ne 
mara temperaturnih skrajnosti; področja uporabe: kožne infekcije (hot spot), vnetje 
dlesni, diareja, izcedek iz nosu, vnetje mehurja in odpoved ledvic, izcedek iz nožnice, 
absces, kačji pik….

10. Natrum muriaticum: narejen je iz kuhinjske soli, zato nas simptomatika pacientov 
spominja nanjo; sramežljivi, zadržani, asocialni, ne marajo tujcev, se hitro utrudijo, ; 
zaradi svojih močnih značilnosti je pripravek bolj uporaben za kronične težave po 
posvetu z veterinarjem - homeopatom; pogosto se predpisuje živalim, ki so samotarji 
in nimajo radi veliko pozornosti; značilna je mršavost živali, posebno ostarelih, zaprtje 
in suhe sluznice; so skoraj vedno žejne, imajo željo po slani hrani in ribah; koža je 
mastna in srbeča z otiščanci na komolcih, slabo prenašajo sončno vročino in bližino 
morja; področja uporabe: vnetja dlesni, zaprtje, odpoved ledvic, vnetje maternice (z 
izcedkom, podobnim beljaku), ekcemi pri mladičkih kot odziv na tovarniško 
pripravljeno hrano…

Za našteta zdravila povprašajte v naših lekarnah, ki imajo pooblaščeno osebo za izdajo 
homeopatskih zdravil. 

Se nadaljuje.

Mojca Sajovic

Vir: Don Hamilton: Homeopathic Care for Cats and Dogs; 
http://www.lekarnaljubljana.si/si/lekarna-ljubljana/


