
Homeopatická mapa zdraví — KALIUM MURIATICUM AKH

TRADIČNÍ NÁZEV HOMEOPATIKA 

KLÍČOVÁ SLOVA

ZVLÁŠTNOSTI ADAPTACE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

DEKOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP: 
STAVY ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ

SPONTÁNNÍ ANAMNÉZA: O ČEM MLUVÍ

HLAVNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEVY: 
OBRAZ HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

POZOROVÁNÍ: JAK JE POZNÁME

KOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP: 
STAVY ŽIVOT NEOHROŽUJÍCÍ

Bílý výtok z uší, očí, bílý povlak na jazyku. Často se opakující otitidy a angíny, subfebrilie 
a zhoršení sluchu. Afty a mykózy. Lupy. Nemocniční infekce. 

Pacienti typu Kalium muriaticum jsou často nebo chronicky nemocní, lehce se unaví, trpí 
záněty uší, angínou a nedoslýchavostí. Bývají dlouhodobě, ale často neúspěšně léčeni 

antibiotiky. Projevují se pak u nich nežádoucí účinky jako jsou mykózy a kandidózy, u žen jsou 
časté poševní záněty.

Osoby konstitučního archetypu Kalium muriaticum jsou velice citlivé k správnému dávkování léků, především 
antibiotik. Je to jeden z nejdůležitějších homeopatických léků. Léčí kandidózu, mykózu, afty a průjmy. 

Lék pomáhá také při výskytu lupů se svěděním hlavy, dále při průjmech po lécích a při neplodnosti. 
Stavy po očkování. Subfebrilie.

Astma s pálením na hrudi a ztíženým dýcháním. Vykašlávání lepkavého, bělavého sputa. Sklon k plicní embolii. 
Bušení srdce. Hypertrofi e srdce. Žaludeční a dvanácterníkové vředy. Hnisavá tonzilitida, pneumonie, pleuritida. 

Nestabilní krevní tlak.

Angína. Praskání nebo šumění v uších při smrkání. Nedoslýchavost.
Subfebrilie. Moučnivka, kandidózy, mykózy.

Angína začínající bílými tečkami u vývodu žláz („čepy“), bolest při polykání se zhoršením na jedné straně. 
Subfebrilie. Ztráta hlasu, ochraptělost. Velké množství lupů. Afty. Bíle potažený jazyk. Nepříjemný zápach z úst. 

Bolestivé kazy zubů.

Pacienti tohoto typu bývají hubení, zmatení, špatně slyší. Obvykle jsou teple oblečeni. Nedoslýchavost. 
Nevolnost a zvracení po tučném jídle. Ucpaný nos. Nepříjemný zápach z úst. Velké množství lupů.

Kalium muriaticum 

Česká homeopatie AKH
Léčba pro ty, které máme rádi.

Potence není důležitá. 
Důležitá je správná volba homeopatického léku. 

~ James Tyler Kent



KLÍČOVÉ SYMPTOMY

OVĚŘENÉ INDIKACE: SYMPTOMY A NEMOCI, 
KTERÉ V PRAXI PO UŽÍVÁNÍ HOMEOPATIKA ODEZNĚLY 

HOMEOPATIKUM KALIUM MURIATICUM ZAVEDL 
DO HOMEOPATIE CONSTANTINE HERING.

MODALITY

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

AKTIVNÍ ÚČINNOU LÁTKOU HOMEOPATIKA JE DYNAMIZOVANÝ 
CHLORID DRASELNÝ.

Opakované záněty uší se zablokováním Eustachovy 
trubice. Nedoslýchavost se zduřením žláz, praskáním 
nebo šuměním v uších při smrkání. Angína začínající 
bílými tečkami u vývodu žláz („čepy“), bolest při 

polykání se zhoršením na jedné straně. Otok mandlí 
s bolestivým polykáním. Subfebrilie. Nevolnost 
a zvracení po tučném jídle.

Opakované záněty uší. Nedoslýchavost. Astma. Afty. Vředová onemocnění jícnu, žaludku, střev. Mykózy, 
kandidózy. Bronchitida, pneumonie, pleuritida. Kondylomata. Bradavice. Revmatické potíže. Bílý nebo šedý, 

nepříjemně zapáchající poševní výtok. Neplodnost u žen.

Vznik a zhoršení: nastává po dlouhodobé nemoci, 
užíváním antibiotik, po očkování, po přejedení, tučnou, 
studenou stravou. Pitím studeného. Po pohybové zátěži. 
Bolesti a otoky se zhoršují v noci, v teple a po pohybové 
zátěži. Stav se zhoršuje ve vlhkém prostředí a na čerstvém 
vzduchu. Odpor k průvanu a čerstvému vzduchu, které 
zhoršují hodně symptomů. Podrážděnost, zlost, neklid 
navečer. Před a během menstruace.

K celkovému zlepšení dochází působením tepla, 
po odkašlání hlenu, po uvolnění plynu, po říhnutí. 

Ztráta sluchu, kandidózy, sklon k trombóze, astma, dermatitidy.

CÍLENÁ ANAMNÉZA: NA CO SE PTÁME

CÍLENÁ PROHLÍDKA: CO HLEDÁME A CO UVIDÍME

Časté otitidy, anginy, bronchitidy. Moučnivka, kandidózy, mykózy. Nedoslýchavost. Lupy.

Bilý jazyk, afty, hojné lupy, často s mokváním pokožky.

Výtoky z uší, rozškrábaná kůže kolem ušního otvoru. 

Naslouchadla u starších lidí.

Dávkování homeopatik AKH
Je individuální podle obtíží pacienta a doporučení 

homeopata. Čím akutnější stav, tím se homeopatikum 
podává častěji. Intenzita léčby se zesiluje frekvencí 

podávání homeopatika.

Doporučené dávkování: 
dospělí 2 tablety 3× denně, děti 1 tableta 3× denně,

v akutních stavech 1–2 tablety co hodinu.

Informace o všech uvedených homeopatických léčivech 
z řady 

Akademie klasické homeopatie 
naleznete na

www.budtezdravi.cz

tel.: 596 113 330, 776 879 799 (poradna)
 e-mail: budtezdravi@budtezdravi.cz

@buďte zdraví s Českou homeopatií
Buďte zdraví s Českou homeopatií


