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ХОМЕОПАТСКА/ИЗОПАТСКА НЕУРАЛНА
МЕРИДИЈАНСКА ТЕРАПИЈА
по Huneke за HERPES ZOSTER
Симптомите на варичелата (овчи сипаници) значително се
намалуваат со ХОМЕОПАТСКИТЕ/ИЗОПАТСКИ ЛЕКОВИ
– капки и капсули QUENTAKEHL и капки GRIFOKEHL

Силвана ПЕХМОЛЛЕР
терапевт и психотерапевт по
алтернативна медицина

H

erpes – zoster вирусот, познат и
како варичела –
зостер вирус е причинител на Херпес зостер. Во
почетната фаза на херпес зостер се јавуваат
општи симптоми, како
што се депресија, благо
покачена температура
и невралгија, а подоцна
има ненадејна појава на

мали светлоцрвени нодули (јазли). По кратко
време, тие нодули преминуваат во везикули
(нодули исполнети со
вода), опколени со воспалена кожа (ареола),
кои подоцна поради
секундарна инфекција
може да загнојат.
Тие настануваат поради воспаление на спиналните или ганглионите во главата и се појавуваат на истата страна во
инервациониот регион
на зафатените нерви.
Херпес вирусот обично
ги напаѓа градниот или
стомачниот ѕид, само од
едната страна.
Зостер
вирусот
е
идентичен со Varicela

вирусот, кој во детството ја предизвикува варичелата (овчите сипаници).
Така херпес зостер
нодулите се јавуваат како секундарна инфекција кај луѓе, кои во детството го имале вирусот
на варичела и стекнале
само делумен имунитет
кон него. Исто така, до
појава на херпес зостер
инфекција може да дојде и при навлегување
на предизвикувачот во
организмот од надворешната содржина. На
пример, при појава на
сипаници кај внуците,
може да се појави херпес зостер кај бабата или
кај дедото. Како и да е,

причинителот (вирусот),
може да постои во организмот на човекот, во
латентна форма, уште
од детството, во задните
’рбетни корења на ’рбетните нерви и може одеднаш да биде реактивиран од настинка, траума
на ’рбетниот мозок, вертебрален тумор, метастази итн.
Зостер невралгијата,
која се појавува, пред да
се појават првите симптоми на болеста, најчесто постои, посебно кај
постари пациенти, во
некои случаи и со месеци, по повлекувањето на
кожните промени и се
манифестира со болка
во зафатениот сегмент.

ХОМЕОПАТСКА/ИЗОПАТСКА НЕУРАЛНА МЕРИДИЈАНСКА Терапија по Huneke за Herpes zoster
Инjектирање во следните акупунктурни точки со ампули QUENTAKEHL 5X во комбинација со ампули SANUVIS, по една ампула од секој лек:

Адјувантна терапија со SANUM лековите: секој ден,
се земаат таблети CITROKEHL, по 1 навечер и капки
GRIFOKEHL 6-8 на ден. Наизменично, еден ден се земаат капсулите NOTAKEHL од 1 до 3 на ден, другиот ден капсулите
QUENTAKEHL од 1 до 3 на ден.
Надворешна терапија: NOTAKEHL маст, се нанесува од 1
до 3 пати на ден, на афектираната кожа.
Симптомите на варичелата (овчи сипаници), значително
се намалуваат со ХОМЕОПАТСКИТЕ/ИЗОПАТСКИ ЛЕКОВИ –
капки и капсули QUENTAKEHL и капки GRIFOKEHL .

За подетални информации обратете се во:
ПАРАЦЕЛЗУС ДОО; Ул. Париска бр. 22, 1000 Скопје; Тел. +389 2 30 63 129; info@paracelsus.mk; www.paracelsus.mk

