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ABROTANUM 

ABROTANUM 
Pelyněk brotao -Asateraceae 

Střídá se zácpa a průjem: nestrávené zbytky ve stolici. 

Marasmus u dětí s výraznou vyhublostí, zvláště 

končetin od kolen dolů (Jod., Sanic., Tub.); kůže 
je hadrovi tá a tvoří povislé záhyby (na krku -
Nat.m., Sanic.). 

Při marasmu je hlava ochablá, nemůže ji zvednout 
(Aeth.). 

Marasmus pouze na dolních končetinách. 

V l čí hlad; hubne, přestože dobře jí (Jod., Nat.m., 
Sanic., Tub.). 

Bolestivé stahy končetin při křečích nebo po kolice. 

Revmatizmus: výrazná bolest než se objeví zduření; 
vyvolaná náhlým zastavením průjmu nebo jiných 
sekretu; střídá se s hemoroidy, s průjmem. 

Dna: klouby ztuhlé, oteklé, s pocitem pícháni; zápěstí 
a kotníky bolestivé a zanicené. 

Celé tělo velmi bolavé a jako chromé. 

Svědící omrzliny (Agar.). 

Velká slabost a schvácenost a hektická horečka 

u dětí; neschopnost postavit se. 

Ditě je zlomyslné, podrážděné, svárlivé a panovačné, 
prudké, zlé, chce ubližovat a je kruté. 

Obličej starý, bledý, vrásčitý (Op.). 
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FLUORIC AClD 

FLUORIC ACID 
Kyselina fluorovodíková - HF 

Obtíže stáří nebo předčasného stáří; u syfiliticko mer
kuriální,dyskrazie; mladé osoby vypadají star·e. 

Zvýšená schopnost tělesného pohyb~ bez neb.ez~~~í 
(Coca); letni vedra ani mráz v ztmě na n1 pnhš 
nepůsobí. 

Staré jizvy rudnou na okrajích, hrozí znovuotevře
ním (Caust., Graph.). 

Varikózní žíly a vředy, úporné, dlouhotrvající přípa
dy, u žen, které porodily mnoho dětí. 

Karies a nekróza, především dlouhý~h kostí, ~sor_ic
ká nebo syfilitická, abuzus rtut1 nebo kremtku 
(Agnus). 

Ploché naevy, u dětí (na pravém spánku), kapilární 
hemangiomy (srov. Calc. fl., Tub.). 

Vředy: rudé okraje a vezikuly, dekubity, hojn~ vý
měšky, horší teplem, lepší chladvem! prudke b~
lesti, jako elektrický blesk, soustredt se do male-
ho místa. 

Rychlá kazivost zubů, zubní nebo slzná píštěl, exos
tózy na kostech obličeje (Hecla). 

Vztahy: Komplement: Coca, Sil. 

Následuje po: Ars. u ascitu u opil cl!, po _K~li. c. u on:
mocnění kyčlí, po Coff., Staph. u c1thvych zubu, 
po Phos.ac., u diabetu, po Sil., Symph. u kost
ních onemocnění, po Spong. u strumy. 
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GELSEMlUM 

GELSEMIUM 
Jasmín žlutý- Loganíaceae 

Lék pro děti, mladé osoby, zvláště pro nervózní 
a hysterické ženy (Croc., lgn.). 

Naprostá ochablost a schvácenost celé svalové sou
stavy, s naprostou motorickou obrnou. 

Vzrušení, podrážděnost, citlivost; lék pro nervové 
poruchy onanistů obou pohlaví (Kalí p.). 

Následky leknutí, strachu, vzrušujících zpráv a náh
lých emoci (lgn. - následky příjemného překva
pení, Coff.). 

Strach ze smrti (Ars.), niterný nedostatek odvahy. 

Když žije v očekávání nějaké neobvyklé události, 
povinnosti, když se chystá do kostela, divadla 
nebo na schůzku,objeví se u něj průjem. Tréma, 
má hrůzu objevit se před veřejností (Arg.n.). 

Celková skleslost z letního žáru nebo slunce. 

Slabost a třes, jazyka, rukou, nohou, celého těla. 

Chce být v klidu, sám, nechce mluvit ani mit někoho 
blízko, i když je tato osoba zticha (Ign.). 

Závrať, šíří se= týla (Sil.); s dvojitým viděním, neos
trým viděním, ztrátou zraku; když se pokouší 
o pohyb, vypadá jako intoxikovaný. 

Děti mají strach, že spadnou, chytají se kolébky nebo 
chůvy (Bor., Sanic.). 
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TUBERCULINUM- BACILLJNUM 

TUBERCULINUM - BACILLINUM 
Hnis (s bacily) z tuberkulózního abscesu - Nosod 

Lék pro osoby světlé; s modrýma očima, spíše svět
lovlasé; než brunety; vysoké, štíhlé, s plochým, 
úzkým hrudníkem; aktivní a duševně předčasně 
zralé, tělesně slabé. Tuberkulózní diatéza. 

Když při tuberkulóze v rodinné anamnéze pečlivě vy
brané léky selhávajf nebo nepřinášeji trvalou úle
vu, bez ohledu na název choroby. 

Příznaky se stále mění, onemocnění postihuje jeden 
orgán za druhým - plíce, mozek, ledviny, játra, 
žaludek, nervový systém - začínají náhle, ustá
vají náhle. 

Snadno nastydne, ani neví kdy a jak; zdá se, že na
stydne pokaždé, kdy se jen "nadechne studeného 
vzduchu" (Hep.). 

Hubne rychle a výrazně, hubne, přestože dobře jí 
(Abrot., Calc., Con., Jod., Nat.). 

Melancholický, malomyslný; mrzutý, podrážděn}. 
hádavý, protivný; nemluvný, zasmušilý; normál
ně má příjemnou povahu, ale nyní se ocitá na hra
nici šílenství. 

Vše v místnosti se zdá divné, jako na divném místě. 

Bolesti hlavy: chronické, tuberkulózní; bolest inten
zivni, ostrá, řezavá, začíná nad pravým okem 
a jde do týla; jako by měl železnou smyčku ko-
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TUBERCULINUM - BACILLINUM 

lem hlavy (Anac., Sulph.); když nej lépe vybrané 
léky mají jen paliativní účinek. 

Bolesti hlavy u školaček; horší studiem nebo malou 
duševní námahou; když namáhá oči při titěrné 

práci a brýle nepomohou; při tuberkulózní ana
mnéze. 

Akutní bazilární nebo bakteriální meningitida, s hro
zícím edémem; noční halucinace; budí se ze spa
ní vystrašen, j ečí; když Apis, HeJl. nebo Sul ph., 
ač se zdají na místě, selhávají. 

Výsev malých vřídků, s il ně bolestivých, objevují se 
v nose; zelený, páchnoucí hnis (Sec.). 

Slepené vlasy, když Bor. a Psor. selžou. 

Průjem: časně ráno, náhlý, imperativní (Sulph.); hub
ne, přestože dost jí (Jod., Nat.); stolice tmavá, 
hnědá, vodnatá, páchnoucí; odchází zprudka; sil
ná slabost a silné noční pocení. 

Menses: předčasné, silné, trvají příliš dlouho, pozdě 
začínají; s obávanou dysmenoreou; u pacientů 
s tuberkulózní anamnézou. 

Tuberkulózní depozita začínají v hrotu plic, většinou 
vlevo (Phos., Sulph., Ther.). 

Ekzém: tuberkulózní po celém těle; svědění intenziv
ní, horší v noci, když se svlékne, koupáním; vel
ké množství otrubovitých šupin; mokvá za uši
ma, ve vlasech, v záhybech je kůže citlivá a bola
vá; jasnč rudá pokožka. Trichofycie. 
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