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A tejfogak áttörésének folyamatát nevezzük fogzásnak. Ez általában 6 hónapos kor körül
kezdıdik, és a 3. év végéig tart. Sok babánál csak az elsı fogak megjelenése okoz problémát,
és a következı fogak áttörése (a helyi ínypirosodáson és hangulatváltozáson kívül) nem okoz
tüneteket. Ugyanakkor jó néhány kisgyerek és szüleik életét megkeseríti a fájdalmas íny, az
ingerlékenység, az éjszakai nem alvás, a hasmenés. A fogzási problémák megoldására
kétségkívül az egyik leggyakrabban alkalmazott szer a Chamomilla, de sok csecsemınek nem
alkalmas. A tünetek gondos megfigyelése és mérlegelése segít a megfelelı szer
kiválasztásában. Néhány általános szempont a homeopátiás szerek alkalmazására:
A homeopátiás szerek kétségkívül mellékhatásmentesek, illetve ha nem megfelelı a
kiválasztott szer, legfeljebb nem hat. De! A rendszeres adás áthangolja a szervezet mőködését.
Semmiképpen ne használja rendszeresen és megelızésképpen. A tápszerbe kevert
homeopátiás gyógyszer ellenkezik a szerek alkalmazhatóságával, ugyanis közvetlenül a
szájba kell tenni azokat, vagy egy kevés szénsavmentes ásványvízben (ne csapvízbe, ne
teába) elkeverve. Az üvegbıl kivéve ne érjünk a golyók felületéhez, és az elkeveréshez ne
használjunk fémkanalat. A homeopátiás golyócskák ugyanis a felületükön hordozzák a
hatóanyagot, és így érzékenyek minden beavatkozásra.
A tejfogak áttörésének folyamatát nevezzük fogzásnak. Ez általában 6 hónapos kor körül
kezdıdik, és a 3. év végéig tart. Sok babánál csak az elsı fogak megjelenése okoz problémát,
és a következı fogak áttörése a helyi ínypirosodáson és hangulatváltozáson kívül nem okoz
tüneteket. Ugyanakkor jó néhány kisgyerek és szüleik életét megkeseríti a fájdalmas íny, az
ingerlékenység, az éjszakai nem alvás, a hasmenés. A fogzási problémák megoldására
kétségkívül az egyik leggyakrabban alkalmazott szer a Chamomilla, de sok csecsemınek nem
alkalmas. A tünetek gondos megfigyelése és mérlegelése segít a megfelelı szer
kiválasztásában. Néhány általános szempont a homeopátiás szerek alkalmazására:
Chamomilla
Ha a fogzás ingerlékenységgel jár (ez nagyon igénybe veszi a környezetét), az arcnak csak
egyik fele piros, hideg borogatásra a tünetek javulnak, melegre rosszabbodnak, és inkább éjjel
jelentkeznek, a sírás éles, hangos, csak az nyugtatja meg a kisbabát, ha felveszik, hasmenés
kíséri, általában spenótszínő. Adagolás: D30 félóránként (vagy gyakrabban 5-10 percenként D6-D12) 1-1 golyócska, max. 6-8 adag.
Belladonna
Ha az egész arc forró és piros, sokat iszik, melegre javul és lefekvéskor jelentkezik, ha felül
vagy felkel a gyerek, a tünetek csökkennek. A láz is felszökhet. Gyakran aktív és a láz
ellenére sem elesett. Adagolás: D30 félóránként (vagy gyakrabban 5-10 percenként - D6-D12)
1-1 golyócska, max. 6-8 adag.
Aconit
Ha lázas, zöldes, vizes hasmenés és hányinger is lehet, ha nyugtalan és sír, sokat iszik,
melegre rosszabbodik, az ablak kinyitására, friss levegıre, alvástól javul. Adagolás: D30
félóránként, (vagy gyakrabban 5-10 percenként - D6-D12) 1-1 golyócska, max. 6-8 adag.
Arsenicum

alb.

H lázas és kimerült, kevés szagtalan hasmenés is lehet, a fej meleg, a végtagok fáznak és
fájnak (ezeket melegen, szárazon kell borogatni), éjfél után jelentkezik, hideg italok hatására
rosszabbodik. Adagolás: D6-D12 félóránként, vagy gyakrabban 1-1 golyócska, max. 10 adag.
Magnesium
phos.
Ha bélgörcsök jelentkeznek, a has puffadt, melegre, vagy meleg fürdı után a tünetek
javulnak, éjszaka, hidegre vagy a jobb oldalán fekve a tünetek rosszabbodnak. Adagolás: D6
vagy D12, 5-10 percenként 1-1 golyócska, max. 10 adag.
Calcium
carb.
A gyerek szomorú, indítékszegény, savanyúan izzad, nedves a párna, savanyú a széklet,
hidegre rosszabbodik az állapota. Adagolás: D30 félóránként (vagy gyakrabban 5-10
percenként - D6-D12) 1-1 golyócska, max. 6-8 adag.
Cina
(kina)
A tünetek nagyon hasonlóak a Chamomillánál leírtakhoz, a csecsemı nagyon izgatott,
állandóan fel kell venni, ringatni kell, folyamatosan mozog, arca izzó vörös, sokszor szintén
csak az egyik oldalon. Adagolás: D30 óránként 2-3 golyócska.
Kreosotum
A tünetek nagyon hasonlóak a Chamomillánál és a Cina-nál leírtakhoz, nagyon nyugtalan, a
hasmenéses széklet maró és erısen bőzös, a végbél környéke vérbı és felmaródott, az íny
kékesen duzzadt. Jellegzetes tünet, hogy az áttört fogak gyorsan szuvasodnak vagy fekete
foltosak. Adagolás: D30 négyóránként 2-3 golyócska.
Rheum
A csecsemı nagyon erısen savanyú szagú, a hasmenéses széklet is savanyú és maró, nagyon
nyugtalan és nyőgös. Adagolás: D30 naponta háromszor 2-3 golyócska.
Silicea
A baba székrekedésre hajlamos és a fogai is nehezen törnek elı, gyakori a lázas hörghurut,
panaszosan, beletörıdötten sír, nem ingerlékeny. Adagolás: D30 naponta háromszor 2-3
golyócska.
Mercurius
solub.
A nyelv duzzadt, ha vannak fogak, azok benyomata a nyelv szélén megmarad, a fogzást erıs
nyáladzás és szájszag kíséri, a forró és hideg ételek is rosszabbodást eredményeznek, az
ágymelegre is rosszabbodnak a tünetek. Adagolás: D6 vagy D12, 5-10 percenként 1-1
golyócska, max. 10 adag.
Fontos! Ha a baba hány vagy hasmenése van, sápadt és gyenge, azonnal hívjunk orvost.
Dr. Csiszár Róbert
(Természetgyógyász Magazin Online, 2004. február)
Forrás: http://www.tgy-magazin.hu/index.phtml?id=860

