LÁZ

LÉGÚTI TÜNETEK

nem izzad

tünetek jelentkezésétől
24 órán belül

ACONITUM

tünetek: éjfél körül
ok: száraz hideg szél, huzat,
légkondicionálás,
nyugalom, halálfélelem

száraz, rekedt,
fájdalmas köhögés,
úgy érzi meg fog fulladni

rosszabb minden
belégzésnél

izzad

kipirult, lángoló arc, tág
pupillák,
végtagok hidegek

BELLADONNA

dühös, ingerlékeny,
ok: fej átnedvesedése

száraz köhögés, heves fájdalmas,
száj és torok szárazság,
csiklandozó, fullasztó érzés

javul magasan feltámasztva,
félig ülő helyzetben

lassan
kialakuló

szomjas

hideg italt kíván
(epét hány tőle)

EUPATORIUM

összetörtség érzés,
hasogató szem, fej, mellkasi,
hát, izom és izületi csontfájdalmak,
gyengeség, szédülés

csillapíthatatlan
láz

éhes, szomjas

jéghideg ételt italt kíván
(amint a gyomrában
felmelegszik kihányja)

PHOSPHORUS

égő érzések

száraz köhögás, erős sós ízű, rozsdaszínű köpet, egész testet rázó,
kimerítő köhögés, öklendezés

rosszabb hangos olvasástól

gyorsan
kialakuló

szomjas

éjjel 1 és 3 között

ARSENICUM
ALBUM

égő fájdalmak,
meleg javít

hol száraz, hol felszakadó köhögés, éjszakai száraz, orrszárnyi
légzés , zilál, sípol, légszomja van

rosszabb fekve, ivástól,
jobb feltámasztva

PULSATILLA

szeszélyes, sírós,
vígasztalásra,
babusgatásra vágyik

változékony köhögés és köpet,
száraz kínző köhögés váltakozva
fulladásos, émelygős időszakokkal

GELSEMIUM

kába, apatikus,
aluszékony, gyenge, remeg

száraz köhögés, orrfolyással,
kimerítő, lassú légzés, hossú
belégzés, hirtelen erős kilégzés

meleg ront,
izzadás, vizelés javít

LYCOPODIUM

szellemileg hamar kimerül, dühösen ébred, önkényeskedő,
szigorú, érzékeny

száraz, ingerlő köhögés, orrszárnyi
légzés, nehézlégzés, sós,
zöldessárga csomós, rosszagú
köpet

rosszabb üres nyelésnél,
torok összeszorulásakor,
mély légvételnél

BRYONIA

nyugalomra vágyik, mozgás
ront

száraz, erős száraz köhögés, nem
tud mély levegőt venni, vagy
köhögni tőle, közben fogja és
enyhén nyomja a mellkast

RHUS
TOXICODENDRON

nyugtalan, mozgás javít,
mozgás kezdete ront

ok: nedves hideg idő,
hideg fürdő

izzad,
bő hideg verejték

ANTIMONIUM
TARTARICUM

fokozatos legyengülés, aluszékonyság, ernyedtség

fulladásérzéssel járó nehézlégzés,
hallható váladék-pangás,
mintha váladékkal lenne
elárasztva a tüdeje

izzad,
fáj a háta,
gyenge

KALIUM
CARBONICUM

fizikai és intellektuális gyengeség

köhögés, hasogató mellkasi
fájdalom, tüsszögés hasmenés
váltakozik, sok, sós ízű bűzös
köpet, nehézlégzés

nem izzad

FERRUM
PHOSPHORICUM

izeg-mozog

nem túl jellegzetes tünetek, késő
délutánra emelkedő láz

hirtelen,
gyorsan
kialakuló
MAGAS

SZER ÉS TOVÁBBI TÜNETEI

nem szomjas

fázós,
de friss levegőt kíván

fázós,
de friss levegőt kíván

lassan
kialakuló

izzad

szomjas

rosszabb evéstől, ivástól, mély
levegővételtől, köhögéstől,
jobb felülve

rosszabb melegtől, dühtől, fekve,
jobb köpetürítéskor, kimelegedéstől, megerőltetéstől, mozgástól.
jobb melegtől,
ha térdre támaszkodva ül

