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Aszervezet legkiterjed-
tebb szerve a bõr, mely
rugalmas, ellenálló ré-

tegként fedi, védi a test felüle-
tét. A bõr és a szõrzet minõsége
szembetûnõen jelzi az állat e-
gészségi állapotát. Az elválto-
zások lehetnek elsõdlegesek,
mint például a bolha jelenléte
következtében kialakult aller-
giás bõrgyulladás, de lehet má-
sodlagos is, mint például a
pajzsmirigy nem megfelelõ
mûködése miatt kialakult bõr-
elváltozás. 

Az egyik leggyakoribb bõ-
rön élõsködõ parazita a bolha,
mely nem csak vért szív, iz-
gatja és vakaródzásra kénysze-
ríti azt állatot, hanem a nyá-
lából a szervezetbe jutó aller-
gének súlyos allergiás bõr-
gyulladást idézhetnek elõ, sõt
galandféreggel is megfertõzhe-
tik a macskát, hiszen annak
köztigazdái.

Ezekben az esetekben nem
nélkülözhetõ a megfelelõ mo-

dern, ártalmatlan bolhairtó
anyagokkal, cseppekkel a bol-
hamentesítés, ami sajnos ho-
meopátiás szerekkel megvaló-
síthatatlan.

De hiába irtjuk ki a bolhát,
az allergének sokáig megma-
radnak az állat szervezetében
és tüneteket okozhatnak. E-
zeknek a tüneteknek az enyhí-
tésére, az allergének kiürítésé-
nek meggyorsítására azonban
a szelíd gyógymód nagy segít-
séget nyújthat.

Ilyen szer a Sulfur (Kén),
melyet D vagy C6-os potenci-
álban naponta háromszor, vagy
D, illetve C30-as hígításban he-
tente kétszer kell adnunk. Ez
gyorsan megszünteti a viszketõ
érzést, gyógyítja a gyulladásos
bõrtüneteket. 

Érdemes még adni emellett
Echinacea-t (Keskenylevelû
kasvirág) C5-ös potenciában,
naponta háromszor az immun-
rendszer támogatására.

Gyakran alakul ki a macs-

káknál kontakt dermatitis pél-
dául bolhairtó nyakörvek felhe-
lyezése miatt, vagy fûallergia,
esetleg poratka allergia követ-
keztében. Ilyenkor a lábak bel-
sõ felületén, az ujjak között és a
lágyék tájékon alakulnak ki a
leggyakrabban az elváltozások,
a bõr kipirulása, hólyagok,
göbök megjelenése.

A tünetek megjelenésének
kezdetén, ha a bõr kivörösödött
és erõteljes viszketés jelent-
kezik, adjunk Rhus Toxico-
dendront (Mérges szömörce)
1 M-es, de legalább C200-as
potenciában óránként, három
alkalommal.

Ha már kialakultak a göbök
a bõrön, segíthetünk Antimo-
nium Crudum-mal (Fekete
antimon-szulfid), C6-os poten-
ciában adva naponta háromszor.

Elõsegíti a bõr regeneráló-
dását a Thallium aceticum
C30-as potenciában naponta
egyszer adva hét napon át.

Súlyos viszketéssel, pörse-
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néssel, szõrhullással elsõsorban
a fejen, a nyakon, a háton jár
az úgynevezett miliáris ekce-
ma, mely gyakran alakul ki
ivartalanítás után.

Meg tudjuk elõzni ezt a be-
tegséget, ha az ivartalanítás
után Staphysagria-t (Tetûfû)
adunk C6-os potenciában na-
ponta háromszor, 3 napon át.
Késõbb, ha már kialakult a be-
tegség, adjuk C30-as potenciál-

ban naponta egyszer a tünetek
elmúlásáig.

Ugyancsak bevált, nõstény
cicák esetében a Folliculinum
C6-os adása, 3 héten át naponta
kétszer, majd 1 hét szünet után
C30-as potenciában 4 héten át
hetente háromszor.

Kandúrok esetében ugyan-
csak hasznos a Staphysagria,
illetve a Testosteronum adása
C6-os, illetve C30-as poten-

ciában adva a nõstény macska
adagolásához hasonlóan.

Talán a legsúlyosabb visz-
ketéssel és bõ elváltozásokkal
járó bõrbetegség a rühösség.

Fontos megemlíteni, hogy
ez a parazita az emberen is sú-
lyos bõrtüneteket okozhat.

Nagyon jól bevált szer a he-
veny rühösség kezelésére a
Sulfur C200-as potenciában,
naponta egyszer adva 1 héten át.

Ha ez nem használ, adjunk
Psorinum C30-as nosodát
naponta egyszer, 7 napon át. A
rühösségre hajlamos egyedek-
nél, a betegség kialakulásának
megelõzésére , érdemes évente
Psorinum D200-as nosodát
adni hetnte egyszer, 6 héten át.

A fenti kezelés alkalmas a
macska fülrüh gyógyítására is,
amit érdemes kiegészíteni a fül
Calendula (Körömvirág) olda-
tos öblítésével és a homeopá-
tiás Graphit adásával C6-os
potenciában, naponta három-
szor.

Ugyancsak gyakori, ha nem
a leggyakoribb bõrbetegség a
macskák bõrgombás betegsé-
ge, melyet a leggyakrabban a
Microsporum és a Trichophy-
ton gombák okoznak.

Ezek ugyancsak emberre is
terjedõ bõrbetgségek. A ke-
zelésükre jól bevált, ha viszket,
a Sulfur C30-as potenciában
naponta egyszer adva, a tüne-
tek megszûnéséig. Ha kevésbé
jellemzõ a viszketés, akkor a
Sepia (Tintahal) a bevált szer
C30-as potenciában naponta
egyszer adva, a tünetek meg-
szûnéséig. Ha be tudjuk sze-
rezni, nagyon hasznos a Mic-
rosporon és a Trichophyton
nosoda adása a pontos diag-
nózisnak megfelelõen.

A bõrbetegségek pontos
diagnózisát természetesen min-
dig bízzuk állatorvosra.
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