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Alégcsõgyulladás önálló-
an ritkán fordul elõ, in-
kább a gége vagy még

gyakrabban az alsóbb légutak
megbetegedésével együtt jelent-
kezik. 

A hörgõk gyulladása (bron-
chitis) gyakori macskabeteg-
ség, kiválthatják vírusok, bak-
tériumok, vagy allergének
(„macskasztma”).

Jellemzõ a kezdetben szá-
raz, fájdalmas, majd nedve-
sebb, kevésbé fájdalmas köhö-
gés. Gyakori a színtelen vála-
dékkal járó orrfolyás.

Bryonia (Fehér földi tök) a
megfelelõ szer, ha a pihenés ja-
vít az állat állapotán, illetve ha
a mellkasra gyengéden nyo-
mást gyakorolunk. A legkisebb
mozgás is rontja a tüneteket.
C6-os potenciában adjuk na-
ponta háromszor, egy héten át.

Kalium Bichromicum-ot ad-

junk, ha a köhögés bõséges,
nyálkás sárga köpettel, orrfo-
lyással jár. C30-as potenciá-
ban naponta egyszer.

Ha a köhögést feltûnõen
erõsen hörgõ hang kíséri, a fel-
köhögött váladék nyálkás, ha-
bos, légzése szabálytalan, hasi,
akkor adjunk Antimonium
Tartaricum-ot (Hánytató bor-
kõ) C30-as potenciában napon-
ta egyszer.

Az Apis (Méh) segíthet, ha
a váladék híg, nyálkás, nehezí-
tett a légzés, ödémás a gége.
C6-os potenciában adjuk na-
ponta háromszor, 10 napig.

Az idõs, szívbeteg macskák
bronchitisénél segíthet a Spon-
gia (Tengeri szivacs), C6-os
potenciában, naponta három-
szor adva.

Ha feltûnõ, hogy a köhögés
este 23 óra és hajnali 2–5 óra
között a leggyakoribb, szinte

folyamatos, akkor adjunk Ru-
mex Crispus-t (Fodros lórom)
C6-os potenciában naponta há-
romszor.

Az öklendezéssel, hányással
járó köhögés, amit sárga cso-
mós köpet kísér, javasolt Sili-
cea-t (Kovasav), C6-os poten-
ciában, naponta háromszor.

Ha a köhögés kínzó, roha-
mokban jelentkezik, éjjel rosz-
szabbodik, gyakran hányással
fejezõdik be, gondoljunk a
Coccus Cacti-ra (Cochenilla-
pajzstetû), melyet C6-os poten-
ciában adjunk naponta három-
szor.

A tüdõgyulladás (pneumo-
nia) a gyakran elõforduló macs-
kabetegségekhez tartozik. Sú-
lyos, gyors lefolyású betegség,
melyet vírusok, baktériumok,
gombák és paraziták is okoz-
hatnak. A megfelelõ idõben és
gyakorisággal adott védõoltás-
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sal nagy százalékuk megelõz-
hetõ.

A homeopátiás kezelés mel-
let, amit minél elõbb el kell
kezdeni, sok esetben nélkülöz-
hetelen az antibiotikumok adá-
sa is, amit természetesen állat-
orvosra kell bízni.

Véleményem szerint, ha Sa-
muel Hahnemann (a homeo-
pátia atyja) ismerte volna az
antibiotikumokat, õ is sokszor
használta volna. Mégis a ho-
meopátia sokat segíthet, il-
letve megelõzheti a tüdõgyulla-
dás kialakulását.

Ha lehet, akkor már a tüdõ-
gyulladás legkisebb gyanújánál
is Aconit-ot (Sisakvirág) kell
adni nagyon magas, legalább
1M-es, sõt 10M-es hígításban.

Bryonia-t (Fehér földi tök)
kell adni, ha a mozdulatlanság
és a mellkasra gyakorolt nyo-
más javítja az állat állapotát,
magas C200-as potenciában
naponta kétszer.

Bronchopneumonia ese-
tén, ha a váladék bõséges, ad-
junk Antimonium Tartaricum-
ot (Hánytató borkõ) C30-as
potenciában naponta egyszer.

Ha a köpet vörhenyes színû,
az állat fájdalmat jelez, a be-
légzés nehezített, folyik a nyála
és tüsszög, adjunk Ferrum
phosporicum-ot (Vas-pikrát)
C15-ös potenciában naponta
két-háromszor.

Idõs állatoknál, ha a tünetek
késõ délután romlanak, adha-
tunk Lycopodium-ot (Kapcsos
korpafû) C 15-ös potenciában,
naponta háromszor.

Ha a macska légzése na-
gyon szapora, a köpete véres-
nyálkás, vagy esetleg száraz a
köhögése, nagyon ideges, ér-
zékeny az állat, akkor adjunk
Phosphorus-t C30-as poten-
ciában naponta egyszer.
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