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A

szembetegségek
homeopátiás kezelése nagyon hasznos gyógymód, de elsõsorban
csak kiegészítõ kezelésként
használjuk, alkalmazzuk.
Minden esetben szakértõ
állatorvosra kell bízni a pontos diagnózis felállítását.
Ezt követheti a homeopátiás kezelés, ami azonban nem
mindig helyettesítheti az antibiotikumos, egyéb gyógyszeres, esetleg sebészeti kezelést.
Szembetegségek lehetnek
elsõdlegesek, például egy trauma következményei.
Nagyon gyakran azonban
másodlagosak, amikor az ok a
belsõ szervek, esetleg a szemhéj (pl. örökletes elváltozásai)
betegségei. Természetesen
ilyenkor az alapbetegséget a
szemmel együtt kell kezelnünk.

A kötõhártya gyulladása
könnyezéssel (maró!), kivörösödéssel, duzzadással, fénykerüléssel jár. Ilyenkor elsõ
szerként mindig az Euphrasia officinalis (Szemvidítófû)
jön számításba.
Gyakoriak ilyenkor a nem
maró orrfolyás, nedves köhögés. Cseppentsünk a macskánk szájába néhány csepp
Euphrasiát C2–C6-os potenciában, naponta 3–5 alkalommal a tünetek megszûnéséig.
Lehetõleg a szembe is juttassunk ilyen hatóanyagú szemcseppet naponta többször (a
gyógyszertárakban kapható).
Ha a kiváltó ok a megfázás,
vagy átnedvesedés, lehetõleg
egészítsük ki még Dulcamará-val és Rhus toxicodendron-nal is C5–C6-os potenciában.
A szemet ért traumák esetén természetesen egészítsük
ki Arnicával is az Euphrasiás kezelést, C6–C30-as potenciában.
Az Arnica ugyancsak
hasznos lehet a kötõhártya
alatt és az üvegtestben kialakult vérömlenyek esetén is.
Nem traumás eredetû bevérzéseknél sokszor jobban
bevált a Ledum pasturale
(mocsári molyûzõ), illetve
Hamamelis (varázsdió) alkal-
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mazása C5–C6-os hígításban,
naponta háromszor alkalmazva.
Ha a kötõhártyák és a
szemhéjak nagyon vizenyõsek, duzzadtak, adjunk Apis-t
C6-os potenciában naponta
háromszor.
Ha a szembõl patakokban
folyik a könny, de nem maró,
és az orrfolyás is bõséges, de
maró, kisebesedést okozó,
akkor az Allium cepa (vöröshagyma) lehet a megfelelõ
szer C5–C6-os potenciában
naponta többször adagolva.
A sárgás, gennyes kötõhártyagyulladás nagyon fontos
szere a Hepar sulfur (mészkénmáj), fõleg ha az állat még
az érintést sem szívesen tûri.
Alacsony vagy közepes potenciában kitisztítja a szemet.
Ennek épp ellenkezõje tapasztalható a Pulsatillánál
(Kökörcsin), amikor a cica
szívesen veszi a simogatást,
dorombol, pedig beteg, sárgás-zöldes váladék ürül a szemébõl. A szemváladék ebben
az esetben soha nem maró,
tehát a szem környéke nem
sebes. Az alkalmazandó potencia C15–C30, naponta kétszer.
Ha bõséges, maró, nyálkásgennyes váladék képzõdést látunk a szemen, a szemhéj duz-
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teciában naponta kétszer alkalmazva. Szarúhártyagyulladás (keratitis) esetén elsõként adjunk Euphrasiát alacsony potenciában. Késõbbi
stádiumban már Hepar sulfurt
kell adni C6-os potenciában,

A glaucoma (zöldhályog)
gyógykezelését
Phophor
C200-as potenciájával kezdjük el naponta kétszer adagolva azt. Ha a folyamat elején adjuk, nagyon hatékony
lehet a Belladonna is C30-as

Ha a szemek normálisak,
de állandóan folyik a könny
mindkét szembõl, adjunk Natrium muriaticumot (konyhasó) C15-ös potenciában, esetleg takarmány váltással együtt
(pl. hypollergiás tápppal).
A könnycsatorna elzáródása miatt kialakult szemfolyásnál próbálkozhatunk Siliceával (kovasav) C15-ös po-

amíg ki nem nyitja a szemét a
macskánk.
A homály feltisztítását a
Mercurius Corrosivus C6-os
potenciájával segíthetjük elõ.
A szarúhártyasérülések helyén visszamaradó hegeket
Coniummaculatum (Foltos
bürök), majd Calcium carbonicum C6-os adagolásával
csökkenthetjük.

potenciában naponta egyszer
applikálva.
Szürkehályog esetén próbálkozhatunk Siliceával C15ös potenciában adva naponta
két alkalommal 3 hétig, majd
Calcium fluoratummal C15ös hígitásban folytassuk a
kezelést 3 hétig. Néhány hét
szünet után ismételjük meg a
kezelést újra ugyanígy.
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zadt, alatta a szaruhártyán fekélyek láthatók, különösen, ha
a nyelven ezzel egyidejûleg
fogbenyomatok is láthatók,
használjuk a Mercurius Solubilist C6-os potenciában naponta háromszor.
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