
 

Materiał informacyjny – 

to nie zalecenie 

lekarskie!!! 

Proszę omówić  

i skonsultować  

z lekarzem 

prowadzącym! 
 

 

 

Objawy/okres/terapia Surowiec Preparat handlowy 

okres przed- i pooperacyjny 
leczenia podstawowego 

ziele jemioły – Viscum; 
Mistelkraut 

Iscador – amp. 
podskórnie. 

Zmiany w poziomie białych 
ciałek krwi, depresja 

leukocytowa 

Preparat złożony: Baptisia 
– bratwa 

(Färberhülsenwurzel) 

Thuja – żywotnik, 

wierzchołki 

(Liebensbaumspitzen) 

Echinacea – jeżówka, 
korzeń 

Esberitox N – tabl. 



(Sennenhutwurzel); 
mieszanka 

Leczenie uzupełniające przy 

chemioterapii 

Nasiona ostropestu – 

Cardui mariae fructus 
(semen); 

(Mariendistelfrüchte) 

Silimarit – kaps. (140 

mg sylimaryny w 1 
kaps.); (w Polsce Sylivit 

150 – kaps., Sylimarol 
70 – draż.); dawki 2 

razy dziennie po 140 
mg. 

rekonwalescencja, infekcje 

towarzyszące 

Eleutherococcus – 

korzeń; (Taigawurzel) 

Eleu-Kokk – draż. 3 razy 

dz. po 1 draż. 

ogólne zmęczenie i 
wyczerpanie 

Panax ginseng, żeń-szeń, 
korzeń (radix); 

(Ginsengwurzel) 

Ardey-aktiv – pastylki; w 
1 pastylce jest 100 mg 

suchego ekstraktu z 
żeń-szenia 4:1, co 

odpowiada 400 mg 
korzenia żeń-szeń; 3 

pastylki dziennie. 

depresja, zniechęcenie ziele dziurawca, 
Hypericum 

(Johanniskraut) 

Laif 900, 1 tabletka rano 
(w 1 tabletce jest 900 

mg ekstraktu z ziela 
dziurawca 3-6:1) 

kardiomiopatie wywołane 

chemioterapią liść z kwiatem głogu 

Crataegus, Folium, Flos 
(Weißdornblätter mit 

Blüten) 

Crataegutt novo 450 

mg; 1 tabletka rano i 1 
tabletka wieczorem; 

(zawiera suchy ekstrakt 
450 mg) 

zapalenie błony śluzowej 
jamy ustnej, suchość w 

ustach 

korzeń prawoślazu – 
Althaea officinalis; 

(Eibischwurzel) 

Phytohustil Sirup – 6 
razy dziennie po 5 ml. 

Syrop ten zawiera w 100 
g – 35,61 g maceratu z 

korzeni prawoślazu 
1:22,5 

Utrata apetytu, wzdęcia, 

zgaga, odbijanie 

mieszanka: korzeń 

arcydzięgla, kwiat 
rumianku, owoc kminku, 

owoc karczocha, liść 
melisy, liść mięty 

pieprzowej, ziele ubiorka 

gorzkiego – Iberis 
amara., ziele glistnika, 

korzeń lukrecji 

Iberogast Flüssigkeit 3 

razy dziennie po 20 
kropli 

Biegunka ze skurczami jelit, 

także po chemioterapii 

korzeń uzara – Radix 

Uzarae (Xysmalobium 

undulatum (Linne) R. 
Brown; Uzarawurzel 

Uzara N 40 mg – 4 razy 

dziennie po 2 drażetki 

jako dawki inicjujące i 
początkowe; po 

uzyskaniu poprawy 4 
razy dziennie po 1 

drażetce. 

Bóle, bóle kręgosłupa, 
kości, stawów 

Preparat złożony: kora 
jesionu Fraxinus, ziele 

ruty, kora i liście topoli 

Phytodolor Tinktur – 4 
razy dziennie po 40 

kropli początkowo; po 



osiki;  
100 ml enth. (zawiera): 

Standard. alkohol. 
Frischpflanzenauszüge 

(wyciag alkoholowy ze 
świeżych surowców) aus 

Zitterpappelrinde und –

blättern – topola osika 
(ca. 4,5:1) 60 ml, Echtem 

Goldrutenkraut – nawłoć 
(ca. 4,8:1) 20 ml, 

Eschenrinde – jesion (ca. 
4,5:1) 20 ml – 

Auszugsmittel: Ethanol 
60% (V/V). 

uzyskaniu poprawy 30 
kropli 4 razy dziennie. 

Obrzęki limfatyczne Bromelain – bromelina = 

enzym proteolityczny z 
ananasów 

Bromelain-POS – tabl. 

rano i wieczorem 1 
tabletka 

Nerwobóle (neuralgie), bóle 

blizn 

Johanniskrautöl – olej z 

ziela dziurawca 
Hypericum (Oleum 

Hyperici) 

Rotöl Jakunda – wcierać 

miejscowo 3 razy 
dziennie 

 Tł. Dr Henryk Różański 
z Phytopraxis autorstwa dr M. 

Wiesenauer’a, 2008 r. 

 


