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Ha az újszülött kismacska,
különösen császármetszés után
vagy elhúzódó ellést követõen, kába, alig lélegzik, aluszékony, adjunk Opium-ot
C30-as potenciában 5 percenként egy cseppet.
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Ha az anyamacskának kevés a teje, próbálkozzunk az
Urtica urans (Aprócsalán)
homeopátiás formájával C5ös potenciában naponta háromszor, néhány napon át. Érdekes, hogy ugyanez a szer ma-
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homeopátia megelõzésre is alkalmas. Különösen jól beválik az
ellést megelõzõ vemhes-ségi
idõszakban adott homeo-pátiás szerek adagolása. A méh
izomzatára és az ízületekre
hatva könnyíti meg az ellést
a Caulophyllum (Kék boglárka), C5–6-os potenciában, a
szülés elõtt 14 napig adva,
naponta kétszer.
Az anyasági érzések kialakulására, a kismacskák egészségének javítására és a vemhesség védelmére szolgál a
Pulsatilla (Kökörcsin) adása
C30-as potenciában a megtermékenyüléstõl az ellésig hetente egyszeri alkalommal.
Éppen ezért fenyegetõ vetélésben, kóros méh összehúzódások esetén is hatékony ez a
szer magas higításban, C200as potenciában fél óránként
adagolva.
Ugyancsak ellési komplikációnál, fájás gyengeségnél,
használható a Secale cornutum (Anyarozs) és a Caulophyllum C6-os potenciában,
negyedóránként felváltva adagolva.célravezetõ.
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gas, C30-as potenciában csökkenti a tejelválasztást, tehát,
ha el akarjuk apasztani, ez
nyújthat megoldást.
Sajnos igen gyakori az emlõgyulladás is a szoptatási
idõszakban. Ilyenkor mindig
Belladonná-val (Maszlagos
nadragulya) C30-as potenciában óránként adagolva segíthetünk. Ha nagyon vizenyõs
az emlõ, egészítsük ki Apisszal (Méhecske) C6-os higításban félóránként adagolva.
Ha lázat is tapasztalunk feltétlenül adjunk Lachesis-t (Lándzsa alakú Vipera) C200-as
potenciában 2 óránként egyszer, amíg le nem megy a hõmérséklete.
Itt említeném meg az emlõdaganatokat, melyek esetén
önállóan vagy mûtéttel kiegészítve adagolva, nagyon jó
eredménnyel használhatjuk.
Jóindulatú daganatok esetében kiváló a Phytolacca (Alkörmös) C6, naponta háromszor egy adagban. Ezt, ha nem
elég hatékony, néhány nap
múlva kiegészíthetjük Conium (Foltos bürök) C15-ös
potenciával, naponta kétszer.
Ha a daganat rosszindulatú, a
mûtéti eltávolítás után alkalmazzunk Conium-ot C6-os és
Calcium fluoricum-ot C15ös potenciában, naponta háromszor több héten át.
Hüvelygyulladás esetén nagyon jól bevált heveny esetben a Cantharis (Körisbogár) C6-os potenciában naponta háromszor. Idült esetekben a Hydrastis (Kanadai
Gyömbér) és a Kálium Bichromicum C6-os potenciában naponta háromszor adagolva lehet nagyon hatékony.
Sajnos egyre gyakoribb a
méhgyulladás a cicáknál.

Elsõsorban a fogamzásgátló
szerek hosszú, szünet nélküli
adása miatt alakul ki ez a
súlyos megbetegedés. Természetesen a biztos megoldás a
mûtét, de ha erre nincs lehetõség, vagy esetleg addig is
megpróbálkozhatunk homeopátiával. Ilyen esetben adjunk
Pulsatillá-t C6-30-as potenciában, óránként egy adagot.
Ha a kifolyás barna színû

kiegészíthetjük Sepiá-val (Tintahal) C6-os potenciában naponta háromszor. Láz esetén
mindig adjunk Lachesis-t lehetõleg magas potenciában.
Idült méhgyulladás esetén
megpróbálkozhatunk gyógyszer kombinációval: Sepia
C6-os, Helonias dioica C6-os
és Hydrastis C6-os keverékével naponta háromszor egy
adagban.
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