
H O M E O P A T I C K Á  T E R A P I E  

PODPORA PŘI OČKOVÁNÍ
Homeopatické léky podáváme při očkování ke zmírnění možných nežádoucích reakcí

po očkovacích látkách a také na podporu imunitního systému. Ten tak získá dostatečný
prostor pro vytvoření optimální imunitní reakce. Naše zkušenosti potvrzují významně menší
počet lokálních i celkových reakcí při podávání homeopatických léků po očkování. Tyto léky

nemají kontraindikace, ani lékové interakce, mohou se kombinovat s jinými přípravky.

Pokud se vyskytne přece jen reakce po očkování, postupujte následovně:

1. Kožní vyrážka a zvýšená tělesná teplota (do 38 °C): nasazujeme lék BELLADONNA 9 C
5 granulí ve třech dávkách po půl hodině, následně podle potřeby 

3‐5x denně do odeznění potíží.

2. Pokud je tělesná teplota po očkování více než 38 °C, je třeba symptomaticky snižovat
horečku běžnými léky, nejčastěji s obsahem paracetamolu.

3. V případě závažnějších komplikací je prioritou postupovat adekvátně klinické situaci.

 Silicea 9 C 

při očkování proti invazivním
pneumokokovým infekcím,

při očkování proti tuberkulóze
a dále u dětí s opakovanými
ORL potížemi v anamnéze

 

základní lék při každém očkování

+

 Phosphorus 9 C
při očkování proti žloutence, 

záškrtu, tetanu, dávivému kašli, 
přenosné dětské obrně,
virové hepatitidě typu B 

a onemocněním, jejichž původcem je 
Haemophilus influenzae B (hexavakcína)

nebo

5 granulí 1x denně
po dobu 10 dní ode dne očkování

5 granulí 1x denně
po dobu 10 dní ode dne očkování

5 granulí 1x denně
po dobu 10 dní ode dne očkování

Uvedená dávkování vycházejí z klinické praxe, jde o dávkování převážně v praxi doporučovaná.

Thuya occidentalis 9 C
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