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Ha a diagnózis máj-
gyulladás (hepati-
tis) az alábbi gyógy-

szerek jöhetnek szóba a leg-
gyakrabban:

Phosphorust adjunk, ha a
bélsár agyagszínû, a víz ivása
után néhány perc múlva hány,
esetleg fogínyvérzés tapasztal-
ható, C30-as potenciálban,
kétszer egy adagban hat na-
pon át.

Chelidonium (vérehulló
fecskefû) a bevált, a bélsár
aranysárga, a nyálkahártyák
sárgák, C30-as potenciálban,
kétszer egy adag, egy héten
keresztül.

Lycopodium adandó, ha
az állatnak krónikus gyomor-
gyulladása van, gyakori a bél-
gáz ürítés, s ha a tünetek dél-
után rosszabbodnak. Általá-
ban idõsebb macskáknál for-
dul elõ ez a tünetegyüttes. C

15-s potenciában kétszer egy
adag egy héten át.

A Berberis is jó választás
lehet, ha vesemûködési zavar,
bûzös vizelet, vagy epekólika
is társul a máj betegségéhez.
Ilyenkor C30-as potenciában
használjuk ezt a gyógyszert
tíz napig, naponta egyszer.

Ha a bélsár gittszerû, sár-
gaság látható, a máj jól kita-
pinthatóan megnagyobbo-
dott, adjunk Chionanthust
(Amerikai hópehelyfa) C6-os
potenciában naponta három-
szor, tíz napig.

Ha a betegség már cirrho-
sisba, májzsugorodásba megy
át, melynek tünetei a székre-
kedés, a hányás, esetleg has-
vízkór, akkor az alábbi készít-
mények javalltak:

Carduus marianus a máj-
betegség kezelésének legis-
mertebb szere. Nagyon jel-

Ezen létfontosságú
szervek kóros

elváltozásai gyakran
súlyos, életveszélyes

megbetegedéseket
okoznak. 

Már az elváltozások
felismerése is,
de különösen

a pontos oki
(fertõzõ eredetû vagy
mérgezés) diagnózis

felállítása és 
gyógykezelése

komoly feladatot ró az
állatorvosra és a

gazdára egyaránt.
Ha azonban ezek jól

sikerültek, 
akkor nagy segítség
lehet a homeopátia

a gyógy- és
utókezelésben is,

annál is inkább mert
ezen betegségek ke-

zelésében viszonylag
kevés allopátiás

gyógyszer
használható.
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lemzõ az állat viselkedésére a
környezet iránti fokozott ér-
deklõdés, élénk, de étvágyta-
lan. C30-as potenciában na-
ponta kétszer egy adag, két-
három héten át.

Phosphort kell adnunk
C200-as adagban, hetente
kétszer, ha az eleséget és
ivóvizet annak felvétele után
rövidesen kihányja.

Ha a bélsár száraz, a tüne-
tek délután romlanak, különö-
sen, ha öreg az állat, Lycopo-
diumot adjunk C200-as po-
tenciában hetente háromszor.

Cirrhosisnál is sokat segít a
Berberis C30-as hígításban,
naponta egyszer, mert fokoz-
za a máj vérkeringését, így
csökkenti a hasi folyadék
mennyiségét, melyet a vesére
gyakorolt hatása tovább segít.

A máj méregtelenítõ funk-
cióját támogatja a Ptelea
trifoliáta (Kõris), ha C30-as
potenciában, naponta kétszer
adagoljuk, tizennégy napon
át.

A lép megnagyobbodása
számos betegség esetén elõ-
fordulhat, például gyakori
macska leucosis esetén. A
legfontosabb gyógyszere a
lépnek Ceanothus america-
nus, melyet C30-as potenciá-
ban naponta egyszer kell ada-
golni, tizennégy napon át.
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A kijáró macskáknál
a fertõzés, illetve a mérgezés 
veszélyei is fennállnak.
Náluk nehezebben
ellenõrizhetõ a széklet és a
vizelet betegségre utaló
elváltozása, mivel a szabadban
végzik dolgukat
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