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Alkalmazási tájékoztató 019786/5002 GP ~ 

- LymphomyosofID - cseppek 
- (Biologische Heilmittel Heel GmbH) 

Homeopátiás gyógyszerkészítmény 
Növényi-, állati- és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készült, 
belsőleg es használatra szánt alkoholos oldat. 

Összetétel: 100 g oldat hatóanyagtartalma: Veronica officinalis 03 5,0 g; 
Equisetum hyemale 04 5,0 g; Smilax utilis 06 5,0 g; Calcium phosphoricum 
012 5,0 g; Natrium sulfuricum 04 5,0 g; Fumaria officinalis 04 5,0 g; Levo
thyroxin 012 5,0 g; Geranium robertianum 04 10,0 g; Ferrum jodatum 012 
10,0 g; Gentiana lutea 05 5,0 g; Aranea diadematus 06 5,0 g; Myosotis 
arvensis 03 5,0 g; Teucrium scorodonia 03 5,0 g; Pin us sylvestris 04 5,0 g; 
Scrophularia nodosa 03 5,0 g; Juglans regia 03 5,0 g; Nasturtium officinale 
0410,0 g. 

Alkoholtartalom: 29 g/g % 
1 ml oldat 0,28 g alkoholt tartalmaz 
1 ml = 22 csepp 
30 ml = 28,65 g; 100 ml = 95,50 g 

Javallatok: A szervezet öngyógyító törekvésének serkentése a nyirokszövet 
túltengése (lymphatismus), műtétek vagy sérülések utáni nyirokszövet
duzzanat (Iymphoedema) és más mirigyduzzanatok esetén. Mandula meg
nagyobbodás, krónikus mandulagyulladás. Kötőszöveti (mesenchyma) sa
laktalanítás. Az immunrendszer kifejezett gyengesége. 
Nyaki nyirokcsomó-gümőkór (scrofulosis) kiegészítő kezelése. 

Ellenjavallatok: Pajzsmirigy-megbetegedésben kizárólag az orvos javas
latára és ellenőrzése mellett, az előny/kockázat gondos mérlegelése alapján 
alkalmazható. 
Terhesség, szoptatás: 
A terhesség és szoptatás időszakában való alkalmazásáról nem állnak ren 
delkezésre klinikai adatok. 
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Adagolás: Ha az orvos másképpen nem rendeli, szokásos adagja naponta 
3-szor 15-20 csepp. A cseppeket étkezés előtt 1/2 órával, kevés vízzel vagy 
anélkül kell bevenni. 
Akut tünetek fellépésekor negyedóránként 15 csepp, max. 2 órán keresz
tül. A panaszok enyhülésével az alkalmazás gyakorisága csökkentendő. 

Figyelmeztetés: A készítmény alkalmazása előtt kérje az orvos tanácsát. A 
gyógyszer egyszeri adagja 0,18 g (15 csepp), ill. 0,25 g (20 csepp) alkoholt 
tartalmaz, ezért nem alkalmazható alkoholelvonó kezeléssel (Antaethyl. azaz 
diszulfiram) egyidejüleg. 
Az alkalmazás kezdetén jellemző módon sor kerülhet a panaszok átmeneti 
erősödésére. Hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén nem kívánt hatások 
(gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel. Ezekről, ill. minden nem várt tü
netről tájékoztassa kezelőorvosát. 
A homeopátiás gyógyszer alkalmazásával egyidőben (c:: 1/2 óra) tilos illóola
jat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkat szopogatni és nem 
szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás 
anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mi
vel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer 
hatását. Amennyiben a panaszok a kezelés ellenére fennállnak, ismétel
ten orvoshoz kell fordulni. 
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad fel
használni . A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni! 

Eltartása: szobahőmérsékleten (15-25 oC). 

Megjegyzés: vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: 30 ml , 100 ml. 
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