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जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

ज्या ग्राहकाांना डडशने ची उत्पादन ेककरकोळ दकुानातनू खरेदी करणे शक्य होत नाही  

त ेग्राहक त्याची खरेदी  

 

ऑनलाईन  
करू शकतात  

@  

www.dechane.com 
 
 

कुरीयर िार्फ त औषध ेडिळडिण्यासाठी ग्राहक खाली उल्लखे करण्यात आलले्या दरूध्िनी क्रिाांकािर  

ककां िा ई-िेल िर सदु्धा कां पनीशी सांपकफ  करू शकतात. 

 

08008401669/ 08008401668/24753538  

ई-िले – dechane@hotmail.com  

 

 

 

खालील ललांकचा िापर करून ग्राहक आिच्या कर्डजडशयन्सकडून ऑनलाईन सल्ला घऊे शकतात 

https://dechane.com/lastform/1 

या िार्फदर्शफकेच्या शिेटी दणे्यात आलले्या निनु्यानसुार ग्राहक, आम्हाला रूग्णाच ेतपशील सदु्धा पाठि ू

शकतात. 

 

 

http://www.dechane.com/
mailto:dechane@hotmail.com
https://dechane.com/lastform/1
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प्रस्तािना 

 

 

 

हबो-डिनरल औषधाच्या जे ऍण्ड ज ेडडशेन िार्फदर्शफकेची एक सुधाररत आिृत्ती सादर करण्यास आम्हाला खूप 

आनांद होत आह.े हबो-डिनरल औषध ेम्हणज ेडिडिध औषधाांचे एक डिश्रण/सांयोजन आह,े खूप िेळ िाटून/दळून 

त्यािर प्रकक्रया केली जात ेजेणेकरून आम्ही डशर्ारस केलेली लहान िात्रा सुद्धा प्रभािी होऊ शकेल.  

ही औषधे, प्रभािी आडण जलद कक्रया होणारी असण्यासह, याांिुळे कोणत्याही प्रडतकक्रया होत नाहीत. 

भारतीतील बहुसांख्य लोकाांना परिडाि े म्हणून याांच्या ककिती नेहिी किी ठेिण्यात आल्या आहते. 104  

िषाांपूिी  डडशेन ने ग्रािीण भार्ातील आपल्या लोकाांच्या र्रजाांना उत्तर दणे्यास सुरिात केली. आज, डडशेन 

ची औषधे ग्रािीण भार्ािध्ये आडण शहराांिध्य ेलोकडप्रय झाली आहते. अशा िोठ्या दशेातील सांिादािधील 

अांतर डिटडिण्यासाठी आिचे िार्फदशफक डिडिध भाषाांिध्ये उपलब्ध आहते.  

या 104 िषाांिध्य े िेडडकल पॅ्रडक्टशनर (िैद्यकीय डचककत्सक) नी कदलेल्या त्याांच्या सहकायाफबद्दल आम्ही 

प्रािाडणकपणे त्याांच ेआभार िानतो. आम्ही सांपूणफ भारतािध्ये साठिणूकदाराांचे एक िोठे आडण डिस्तृत जाळे 

तयार केल े आह.े डडशेन ची कोणतीही उत्पादने उपलब्ध न झाल्याच्या घटनेच्या सांदभाफत, कृपया त्याबद्दल 

आम्हाला डलहून कळिा आडण आम्ही यासाठीचा जिळचा साठिणूकदार पाहू ककां िा आपल्याशी सांपकफ  करू 

शकेल असा प्रडतडनधी एजांट पाहू. अद्ययाित िाडहती आडण निीन उत्पादनाांसाठी कृपया आिची िेबसाईट 

(www.dechane.com) तपासा. 

 

हदै्राबाद,  

एडप्रल-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dechane.com/


3 

जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

सतू्रीकरणाांच ेसांस्थनेसुार/प्रणालीनसुार िर्ीकरण 

आहार आडण पचन सांस्था 
 

ऍण्टॅडसडस/डपत्तशािक:    िॅग्नाईन 

अडिबारोधक/अडतसाररोधक:             डयाडसन र्ोळ्या आडण डसरप/पातळ औषध 

सोरायडसस:     हर्बफटासफ, आल्बो साांर् 

बद्धकोष्ठता:     स्पोलॅक्स, स्पोलॅक्स-ई, हर्बफटासफ, सॉलर्ॉस  

पाचक :     सॉलर्ॉस, बायो-साल, र्ॅस्रोिोन 

यकृत-डपत्ताशय उत्तेजक :   हर्बफटासफ 

कािीळ:     कायनोटोिाईन, हर्बफटासफ 
 

हृदय-धिनी सांस्था 
 

हृदयधिनी डिकारासाठीची औषधे:  ऍडिडग्लया 

उच्च रक्त दाब रोधक:    डव्हटेस्सन, ग्रॅडन्ड-को, ऍडिडग्लया 

रक्ताची र्ुठळी होण ेरोधक:   डचडनयिको 

कोलेस्टेरॉल किी करणारे:  हाईपडसल 
 

िध्यिती चतेा सांस्था 
 

िेदनाशािक / ताप-उतरडिणारे:   डडेसल+, फ्लुजेन 

रे्र्रे रोधक :    अर्र-को, डव्हटेस्सन 

लचांता रोधक:     नेव्हॉस्स, डव्हटेस्सन 

लचांता/डभती/ताण किी करणारे:   डव्हटेस्सन 
 

स्नाय-ूअडस्थच ेडिकार 
 

सांडधिात:     रेिोरीन कॅप्सस्युल्स आडण तेल 

स्नायू दखुणे:     डडेसल+, चेसॉल, रबजॉन 

स्नायू-ऊतींचे डिकार:    रबजॉन, चेसॉल,ओलोडसन 

नसा दखुणे:     डडेसल+, रेिोरीन कॅप्सस्युल्स आडण तेल, चेसॉल, डव्हटेस्सन, रबजॉन  

हृिॅरटक /साांध्याांचा डिकार:   डडेसल+, रेिोरीन कॅप्सस्युल्स आडण तेल, चेसॉल, रबजॉन 

रूबेरॅ्डसएन्टस/िेदना शािक िलि:          रबजॉन,  चेसॉल 

अडस्थ रोर्ासाठीच:े     आल्बो साांर्, अल्बोकॅल 
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पोषक 

 

िद्यिापान करणा-याांसाठी (सांरक्षक):   आल्बो साांर्,  हर्बफटासफ 

भूक िाढडिणारे:    सॉलर्ॉस, बायो-साल, आल्बो साांर्,  हर्बफटासफ 

लोह तयार करणारे :    रे्रस फ्युिारेट 

टॉडनक्स/शक्तीिधफके:    आल्बो साांर्, अल्बोडव्हट, आयोडबन, बायो-साल, डलव्हडॅक्टन-जी 

कॅडल्शयि पूरके:                         अल्बोडव्हट, अल्बोकॅल, आल्बो साांर् 

त्िचा 

सेडप्सटक/पू रोधक पािडर घालणे:   सेडप्सटक बरे करण्यासाठी घालण्याचे चूणफ 

िुरूि/तारूण्यडपरटका:   आयोडबन, डर्डर् डसरप  

एडक्झिा/त्िचारोर्:    डस्कनिेंट, रीपॅन्टो, आयोडबन, हबो-सल्र् 

केसाांच ेटॉडनक:     ओलोडसन 

रांर्द्रव्याचे डिकार:    आयोडबन 

र्जकणफ/रींर्ििफ:    डस्कनिेंट 

सुखदायक आडण सांरक्षक:   रीपॅन्टो, आयोडबन, ओलोडसन 

खरूज:      डस्कनिेंट, रीपॅन्टो 

 

श्वसन सांस्था 

 

घशािध्ये झालेली िाांसल र्ाठ:   आयोडबन, डहिोप्सलेक्स, एन्रॉप्सस 

ऍलर्जफक सदी/नाक र्ळणे:   आयोडबन, रबजॉन, चेसॉल 

खोकला किी करणारे:    कोडफ्लन, डनॅ्जाईन, िेडडटॅब 

श्वासनडलकेशी सांबांडधत दिा:   डसे्िा, आयोडबन, िेडडटॅब, कॉर्डलनर्ोळ्या आडण डसरप 

ब्रॉन्कायरटस/रु्फ्रु्साांच्या नळ्यची सूज:    आयोडबन, िेडडटॅब, चेसॉल,  रबजॉन, डसे्िा 

एडपटॅडक्सस/नाकातनू रक्त येणे:   डचडनयिको 

टॉडन्सलायरटस/घशातील र्ाठ:   डडेसल+, एन्रॉप्सस, डहिोप्सलेक्स, आयोडबन 

डाांग्या खोकला  :    डनॅ्जाईन, ऍडिडग्लया 
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प्रजनन-िूत्र सांस्था 

 

ऍडाप्सटोजेडनक/पुरूषाांिधील रजोडनिृत्ती:  आल्बो साांर्, सेन्जाईन, नेव्हॉस्स, डलव्हडॅक्टन-जी 

डसडस्टरटस/िूत्राशयाचा दाह होण:े  तुरैको 

लघिीचे प्रिाण िाढिणारे:   तुरैको 

िेदनादायक िाडसक पाळी:  औरॅरटनि, ब्रॉम्हडाइन र्ोळ्या आडण डसरप, डचडनयिको, 

ऍडिडग्लया  

लघिीतून रक्त जाणे:    डचडनयिको 

श्वेत पदर/अांर्ािरून पाांढरे जाण:े   ब्रॉम्हडाइन र्ोळ्या आडण डसरप, आल्बो साांर्, औरॅरटनि  

रजोडनिृत्ती:                       डव्हटेस्सन, आल्बो साांर्, अल्बोडव्हट, ब्रॉम्हडाइन र्ोळ्या आडण डसरप, झहरे-को 

िाडसक पाळीिध्ये जास्त रक्तस्त्राि होण:े  डचडनयिको, ब्रॉम्हडाइन र्ोळ्या आडण डसरप, आल्बो साांर् 

लैंडर्क न्युरास्थेडनया/दबुफलता:   सेन्जाईन, नेव्हॉस्स, आल्बो साांर्, डलव्हडॅक्टन-जी 

िूत खडा:     तुरैको  

 

सािान्य 

 

ऍडन्टऑडक्सडांट/डिषरोधक:   डलव्हडॅक्टन-जी 

सहायक (चाांर्ले शोषण होण्यासाठीचे):  आयोडबन 

ऍलर्जफक डिकार:    आयोडबन 

शरीराचा /डोक्याचा िसाज/चोळणे:  ओलोडसन 

दाताची काळजी घेणे:    आल्बो साांर्, दांतिांजन, एन्रॉप्सस 

िधुिेह:     िेर्सफना, डलव्हडॅक्टन-जी, आल्बो साांर् र्ोळ्या  

लिांचिाने डांख िारल्यास:     झहरे-को, डडेसल+ 

डिषाणूरोधक:     फ्ल्युझेन 
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अांतर आरोग्य 

आजच्या अडतशय िेर्िान युर्ािध्य,े 

आपण असे िानतो की चाांर्ले  

आरोग्य ही दिेाची दणेर्ी आह.े 

आपल्या पूिफजाांना ह ेअडधक चाांर्ल ेिाडहत होते, त्याांनी 

जर्ण्याची, प्राथफना करण्याची, सांतुडलत आहाराची, 

व्यायािाची आडण डनसर्ाफतील औषधाची एक प्रणाली 

डिकडसत केली होती.   

आपले  अांतर आरोग्य जपण्यासाठी  

हबो डिनरल औषधे  

डिकडसत करण्यात आली आहते.  
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भार् - I 

िैद्यकीय दषृ्टीकोन 

 

प्रािुख्याने ग्रािीण प्रदशेाांिध्ये िैद्यकीय िदत दणेे या उद्दशेाने, जे ऍण्ड ज े डडशेन ची सुरूिात 1917 िध्ये 

झाली. बहुतेक खेडी िैद्यकीय िदतीपासून िांडचत आहते ही सािान्य िाडहती आह.े भारत 500,000 खेड्ाांची 

भूिी आह,े आडण एकूण लोकसांख्येच्या 3/4 पेक्षा जास्त लोक या खेड्ाांिध्ये राहतात.  

 

आम्ही, िार्ील 104 िषाांिध्ये त्याांना पररणािकारक, सुरडक्षत आडण ककर्ायतशीर औषधे दऊेन या सांपूणफ 

दशेािधील आिच्या लोकाांच्या आरोग्यासाठी आडण तांदरुूस्तीसाठी आिचे सिफ प्रयत्न सिर्पफत केले आहते.  

“र्िािलले े आरोर्य् पनुप्राफप्त करण”े या नािाच्या पुडस्तकेचा अभ्यास करािा अशी आम्ही डशर्ारस करतो. 

पोषणातील काही त्रुटी आडण जीिनाची सािान्य तत्िे याांिध्य े सुधारणा करणे ह े या पुडस्तकेच े उद्दीष्ट आह.े 

जीिनािश्यक खुणाांची अडधक काळजी घेणे आडण चेता सांस्थेिधील डबघाड यािर आम्ही डिशेष जोर दतेो. 

डिनांतीिरून, आम्ही ही पुडस्तका पोस्टान ेपाठडितो.   

 

प्रडतबांध करण ेह ेउपचार करण्यापके्षा नहेिी चाांर्ल ेअसत ेआडण जर डस्थर आडण डचरस्थायी आरोग्य डनर्िफती 

करण्याकड ेआपले लक्ष कें द्रीत करणे शक्य होण्यासाठी सिाफडधक प्राधान्य कदले र्ेले तर हा एक डिषय आह.े 

आिचे जीिनिान उांचािण्यास आडण रोर् होण्याच्या घटना किी करण्यािध्य े डनडित प्रर्ती करण्यास ह े

योर्दान दईेल. सािान्य तक्रारींच्या साध्या िस्तुडस्थतींची सिज नसल्यािुळे हजारो लोक अनािश्यकपणे 

स्ित:िर अत्याचार करून घेतात. अनेक रोर् लिकर उपचार केल्यान ेबरे करता येतात, ककां िा डनिारणा केली 

जाऊ शकत ेत्यािुळे, एखाद्याच्या आरोग्य डस्थतीबद्दल िाडहती नसणे ह ेहानीकारक आह.े   

 

प्रत्यके रोर्ाच ेएक कारण असत ेपण त्याच रोर्ाच्या प्रत्यके सांदभाफिधील ह ेकारण नहेिी सारखचे नसत.े 

 

सारख ेकारण नेहिी सारखचे रोर्ाचे डचत्र तयार करत नाही, ककां िा सारख्या रोर्ाच्या डचत्राचे कारण नेहिी 

सारखेच असत नाही. कोणत्याही रोर्ािध्ये उपचार करण्याचे कोणतेही डनयडित स्िरूप असू शकत नाही, पण 

येथे डनयडित डस्थतींच्या आिश्यकता पूणफ करण्यासाठी डनयडित उपाय असू शकतात. 

 

बहुतेक तक्रारींच ेकारण खालील कारणाांपैकी एक ककां िा अडधक असते असे म्हटले जाऊ शकते: 
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1. अयोग्य पोषण, पचन, एकरूप होण/ेडिसळण ेआडण डनिूफलन. 

2. िानडसक आडण चेतासांस्थतेील डबघाड. 

3. रक्ताच्या डचत्रािधील बदल. 

 

िानडसक आडण चेतासांस्थतेील डबघाडािुळे जठराशी सांबांडधत अल्सर (व्रण) होऊ शकतो. िोठ्या प्रिाणातील 

जुनाट तक्रारी ह्या िानडसक डिकाराच्या एका डस्थतीिुळे होतात असे िानले जात.े  

 

खराब पचनािुळे डोळ्याांिर पररणाि होऊ शकतो.  चेतासांस्थेतील डबघाडािुळे सुद्धा डोळ्याांिर पररणाि होऊ 

शकतो. रक्तािधील बदल सुद्धा डोळ्याांिधील डस्थतीिध्ये बदल घडिू शकतात. त्याचप्रिाणे िानिी सांस्थेतील 

सिफ अियिाांिर िरील कारणाांिुळे ककां िा कोणत्याही दोहोंच्या सांयोजनािुळे ककां िा सिफ डतन्ही कारणाांिुळे 

पररणाि होऊ शकतो. अयोग्य पचन ककां िा चेतासांस्थतेील डबघाड ककां िा रक्ताच्या डचत्रािधील बदल याांिुळे 

दाताच्या सिस्या होऊ शकतात.  

 

रूग्णाच्या रचनात्िक िडैशष्ट्ाांचा अभ्यास करण ेआिश्यक आह.े  

 

डोळ्याांना त्रास होण,े यकृतािधील अडनयडितता, बद्धकोष्ठता, रु्फ्रु्साचा त्रास, अर्दी कान दखुणे, दात दखुणे 

ककां िा एखादा र्ळू होण े याांसाठी सुद्धा ती डिडशष्ट डस्थती सुधारण्यासाठी र्णना करण्यात आलेल्या काही 

डनयडित अांतर्फत आडण बाह्य औषधाांची आिश्यकता असू शकत,े पण रूग्णाच्या रचनात्िक िैडशष्ट्ाांचा एक 

योग्य अभ्यास केल्याडशिाय, हा उपचार पूणफ होत नाही, ककां िा पररणाि सिाधानकारक असू शकत नाहीत.    

 

उपचाराचे रचनात्िक आडण उपचारात्िक स्िरूपाांचे आिचे सांयोजन हा डडशेन च्या औषधाांच्या उपचाराचा 

पाया आह े आडण कदाडचत, आिच्या छो्ा कािाच्या यशाचे रहस्य आह.े कोणत्याही रोर्ासाठी येथ े

उपचाराचे कोणतेही डनयडित स्िरूप असू शकत नाही पण डनयडित डस्थतींच्या आिश्यकता पूणफ करण्यासाठी 

येथे डनयडित उपाय आहते. िेर्िेर्ळ्या लोकाांनी डिडिध क्षेत्राांिध्य े आडण डतिाहीिध्ये प्राप्त केलेल्या आडण 

डिडिध दषृ्टीने पाडहलेल्या ज्ञानाच ेसिायोजन करणे ह ेआिचे ध्येय आह.े सिफ डसद्धाांत स्ितांत्रपणे बरोबर असले 

तरी, त्याांचा ठोक िापर करणे चुकीच े असत,े कारण िाणूस हा एक जरटल प्राणी आह.े म्हणून सांयोजन 

करण्याच्या आिश्यकता, ह्या केिळ औषधासाठी नाहीत तर िैद्यकीय डसद्धाांतासाठी सुद्धा आहते. या कायाफसाठी 

आम्ही स्ित:ला झोकून कदले आह.े  
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डडशने हबो-डिनरल औषध ेआयिुेद, होडिओपथॅी आडण ऍलोपथॅी च्या तत्िाांिर आधाररत आहते. 

 

आम्ही ज्ञानाच्या अर्ाटतेचा सािना केला आह ेआडण त्याला सािोरे जाताना आम्ही डिनम्रपणे सािोरे र्ेलो 

आहोत.  जर िाणसाला नम्रतेचा एक पाठ डशकण्याची आिश्यकता असेल तर त्यान े केिळ िैद्यकीय 

शास्त्रािधील, त्याच्या सिफ शाखाांचा अभ्यास केला पाडहज.े एखाद े ऍलोपॅडथक डॉक्टर एखादा रोर् त्याांच्या 

स्ित:च्या पद्धतीने बरा करतात. होडिओपॅडथक डॉक्टर तोच रोर् अर्दी डिरूद्ध पद्धतींनी बरा करतात. 

आयुिेकदक डॉक्टर हाच रोर् त्याांच्या डिशेष पद्धतींनी बरा करतात. आडण तसेच युनानी डॉक्टर सुद्धा 

नॅचरोपथीन ेकरतात, इत्याकद… 

 

सिाफत िहान डॉक्टर त ेआहते जे डशकताना अडतशय डिनम्र असतात आडण त ेकोणाकडूनही डशकतात. सिाफत 

िहान डॉक्टर त े आहते जे खूप काही जाणत असून सदु्धा, स्ित:ला अर्दी किी िाडहती आह े असा डिचार 

करतात.  सिाफत िहान डॉक्टर त ेआहते जे िैयक्तीक पाकीटाांना परिडले अशा योग्य उपायाांचा प्रािाडणकपणे 

शोध घेतात. अांडतित:, सिाफत िहान डॉक्टर त ेआहते ज्याांनी खालील र्ोष्टी अभ्यासण्यासाठी कष्ट केले आहते: 

 

िानिी िनाचे कायफ, िानिी शरीराच्या दबुफलता आडण त्याच्या आत्म्याची स्िर्ीय आकाांक्षा. ही सिफ डतन्ही काय े

रोर्ाचा उपचार करण्यािध्य ेअत्यांत िहत्िाची भूडिका बजाितात आडण त ेखरोखर एक र्रीब डॉक्टर आहते 

ज्याांना एखाद्याचा सहिास िाडहत नाही.  

 

डडशने न ेअशी उत्पादन ेडिकडसत केली आहते जी डिडिध सांस्थाांच/ेप्रणालींच ेर्ायद ेदतेात. 

 

िैद्यकीय शास्त्राच्या डिडिध शाखाांच्या सिफ अडधका-याांचा आडण सांशोधन किफचा-याांचा आम्ही आदर करतो. 

आम्ही त्याांच्या िूलभूत तत्तिाांचा अभ्यास केला आह ेआडण ितैक्याच ेिुद्द ेशोधण्याचा प्रयत्न केला आह.े म्हणून, 

आम्ही पूिफ आडण पडिि दोन्हीिधील िूळ कल्पनाांच ेसांयोजन करण्याचा प्रयत्न केला आह.े खात्रीशीरपणे पूणफ 

असलेली एक प्रणाली आम्ही डिकडसत केली आह ेअसा दािा आम्ही करत नाही, पण आम्ही असे िानतो की 

आम्ही एक डिश्रण/सांयोजन तयार केले आह,े ज ेडिडिध प्रणालींचे र्ायद ेदतेे पण याांिधील कशाचेही तोटे यात 

असत नाहीत.    
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आयिुेद, होडिओपथॅी आडण ऍलोपथॅीची िुख्य डसद्धाांत 

 

खूप िेळ िाटणे/दळणे [चूणफ करणे] यािुळे औषधाचे सािर्थयफ िाढते; ह ेहोडिओपॅथी िध्ये डशकडिल्या जाणा-या 

“पोटेन्टायझेशन/सािर्थयफ” डसद्धाांतासारखे नाही. आयुिेकदक आचायाांनी डनरीक्षण केले आह े की “खूप िेळ 

िाटण्यािुळे/दळण्यािुळे औषधाला कक्रयेची एक शक्ती ककां िा सािर्थयफ दते े ज े त्या औषधािध्ये असलेल्या 

सािर्थयाफपेक्षा खूपच जास्त प्रिाणात असत”े. म्हणून आिची हबो-डिनरल औषधे िाटली/दळली जातात आडण 

“ऍटोिाईझ्ड/अणूशक्ती” प्रात होत े याचा पररणाि म्हणून त े खोलिर काि करतात आडण लहान िात्राांिध्ये 

कदल्यािर सुद्धा िेर्ान े कायफ करतात.  “ऍटोिाईझ्ड/अणूशक्ती” हा शब्द आम्ही िार्ील एकश े एक िषाांिध्य े

िापरत आहोत त्याच अथाफने या िार्फदर्शफकेिध्ये िापरला आह,े म्हणज ेखूप िेळ िाटण्यािुळे/दळण्यािुळे सांपूणफ 

डिघटन प्राप्त केले जाते.    

 

’ऍटोिाईझ्ड औषधाांच्या’ कक्रयचेी र्ती दशफडिण्यासाठी प्रयोर् करण्यात आल ेआहते.  

 

ग्रीफ्सिाल्ड डिद्याडपठातील र्ािाफकोलॉजी (औषधडनिाफणशास्त्र) चे प्राध्यापक, डॉ. स्कुल्झ, याांनी डिडिध 

सािर्थयाफच्या िक्युफरी क्लोराईड िध्ये यीस्टच्या पेशी ठेिल्या. सिाफडधक िजबूत द्रािणािध्ये या यीस्ट पेशी 

िेर्ाने िारल्या र्ेल्या. दबुफल द्रािणाांिध्ये, या पेशी दीघफ काळ डजिांत राडहल्या. आणडखन दबुफल द्रािणािध्ये, या 

पेशीची शक्ती/चैतन्य तपासले र्ेले. तथाडप जेव्हा या पेशी 7 त े8 डिडलयनच्या 1 द्रािणाांिध्ये ठेिण्यात आल्या 

होत्या, तेव्हा त्याची शक्ती इतकी िेर्ाने िाढली होती की र्ुणाकाराच्या पटीिध्ये सुद्धा िेर्ाने िाढली होती. 

म्हणून आम्ही पाहू शकतो की जेथ ेछो्ा िात्रा (डिशेषत: ऍटोिाईझ्ड औषध) सांस्थाांना योग्य उत्तेडजत करतात 

तर िजबूत िात्रा एकतर सांस्थाांची शक्ती बाांधून ठेितात ककां िा सकारात्िकपणे नष्ट करतात  आडण 

िास्तडिकपणे  ब-या होणा-या रोर्ापेक्षा िेर्ळे रोर् होण्यास कारणीभूत ठरतात. 

 

पुन्हा ह ेदखेील दशफडिले र्ेले आह ेकी 'ऍटोिाईझ्ड' औषधे पोटात पोहोचण्यापूिी तोंडाच्या शे्लष्टिल त्िचेिधून 

अियि सांस्थेिध्य ेशोषली जातात. अशाप्रकारे, तीव्र पररडस्थतींिध्ये ही औषध ेकाही तासाांिध्य ेनव्ह ेतर काही 

डिडनटाांतच कायफ करतात. 

 

सूक्ष्िपणे आयडनकृत केलेल ेआडण िॉल्युक्युलली सस्पेन्डेड (ज्याच ेकण द्रिािध्ये डिरघळत नाहीत) पदाथफ (जशी 

की आिची ऍटोिाईझ्ड औषधे) जीभेच्या शे्लष्टिल त्िचेिधून थेट रक्तािध्ये शोषली जाऊ शकतात ह े डसद्ध 

करण्यासाठी, एस्सेन च्या डॉ. िेड िेंडल याांनी खालील प्रयोर् केले होते. 
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त्याांनी एका डडडजटेल्स (ऍटोिाईझ्ड) द्रािणािध्ये बुडडिलेल्या काचेच्या एका लहान दाांड्ाचा स्पशफ एका 

व्यक्तीच्या जीभेच्या पृष्ठभार्ािर केला. काही सेकां दातच, डनयांत्रण करणा-या ऍपरेटस (रक्त दाब िोजण्याच्या 

यांत्राने) न ेहृदयािरील पररणािाची नोंद केली. नांतर त्याांनी आयडनकृत अकफ  घेतला आडण चाचणी व्यक्तीच्या 

जीभेिर एक थेंब पडू कदला. दोन डिडनटाांनांतर, त े त्या व्यक्तीच्या हृदय धिनीिधून काढलेल्या रक्तािधील 

औषधाची उपडस्थती डसद्ध करू शकले.   

 

म्हणून, आिची सांयुरे्/डिश्रणे जेव्हा अर्दी लहान िात्राांिध्ये कदली जातात ककां िा तीव्रतेच्या सांदभाांिध्य े

द्रािणािध्ये डिरघळून कदली जातात, तेव्हा अत्यांत िेर्ाने काि करतात काहीिेळा तर डॉक्टराांना सुद्धा 

आियफचककत करून सोडतात. “एनग्रालफ्टांर्/कलि करणे” हा एक दसुरा शब्द आयुिेदासाठी आडण काही 

प्रिाणात, औषधाच्या युनानी सांस्थेसाठी डिशेष शब्द आह.े याचा अथफ असा की खडनजे आडण धातू िाटणे/दळणे 

आडण त्याांच ेडिडिध हबफल/िनौषधींच ेअकफ  तयार करणे हीच र्ोष्ट अशी साांर्ता येते की धात ूआडण खडनजाांची 

द्रािणे टटांक्चसफ (द्रािणात डभजिून काढलेला अकफ ) आडण अकाफबरोबर एकत्र करणे. तथाडप यािध्ये एक र्रक 

आह े की द्रिरूप डिश्रणे रासायडनक बदलाांिधून जातात, तर पािडर िध्ये ते त्याांचे सांपूणफ नैसर्र्फक सािर्थयफ 

तसेच राखून ठेितात, आडण अनन्य पररणािकारकतेच्या आधारे, अडधक खोलिर काि करतात आडण दीघफ काळ 

पररणाि दतेात. आयुिेकदक आचायाांनी याचे सुद्धा डनरीक्षण केले आह ेकी “एक कच्च ेऔषध कोणती कक्रया उत्पन्न 

करत,े त्याच्या उलटची कक्रया त्याचा अणू उत्पन्न करतो.  

 

होडिओपॅथी िध्ये हा डसद्धात केिळ िेर्ळ्या नािान ेओळखला जातो डसडिडलया डसडिडलबस क्यरुानटुर. हा 

डसद्धाांत ऍलोपॅथीिध्ये सुद्धा अनुसरला जातो. नांतरच्या दोन सांस्थाांिध्य ेएक स्पष्टीकरण आह ेज ेिैज्ञाडनक िानले 

जात ेपण  िूलभूतपणे डतन्ही सिान डसद्धाांताांच ेअनुसरण करतात आडण सारखाच पररणाि प्राप्त करतात केिळ 

त्याांची शे्रणी िेर्ळी असत.े 

 

ऍलोपथॅी 

 

अनेक प्रख्यात िैद्यकीय अडधकारी अर्दी ऍलोपॅडथक सांस्थेिधील सुद्धा, असे िानतात की ’िोठी िात्रा डिडिध 

जीिाणूांची प्रडतकारता किी करत,े तर लहान िात्रा ही शक्ती िाढडिते’ लहान िात्रा एटँीजेन (प्रडतजन) सारख े

कायफ करतात, आडण प्रडतलपांड,े सांरक्षणात्िकता आडण र्ुणकारीता उत्पन्न करतात. ते असे सुद्धा िानतात की 

औषधाच्या प्रिाणािुळे पररणाि होत नाही तर अियि सांस्थेन े शोषून घेण्यात आलेल्या आयन्सिुळे र्रक 

पडतो.  “ऍटोिायझेशन” पुरेसे आयडनकरण होण्यास िदत करत.े डॉ. डब्ल्यू कारो याांनी त्याांच ेपुस्तक “युरीनरी 

ऍण्ड प्रोस्टॅरटक रबल्स” िध्ये डलडहल ेआह ेकी “होडिओपॅथी आडण ऍलोपथी एकिेकाांना पूरक आहते; दोघाांनाही 
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त्याांच्या पररणािकारकतचेी ियाफदा अचूक िाडहत आह.े केिळ सहकायाफनचे भडिष्टयातील आदशफ कला पुढे येऊ 

शकते”. 

 

आम्ही िदै्यकीय कायाफच्या आध्याडत्िक बाजिूर जोर दतेो. 

 

आम्हाला काहीजणाांनी साांडर्तले की, शुद्ध िैद्यकीय बाबींिध्ये आध्याडत्िक प्रश्ाांचा अभ्यास करणे योग्य नाही. 

डॉक्टराांना एखाद्या िाणसाच्या केिळ शरीराकड ेपाहािे लार्त नाही तर त्याच्या िनाचा सुद्धा डिचार करािा 

लार्तो, कारण िनाचा शरीरािर पररणाि होतो आडण म्हणून एका अथाफन ेशरीरापेक्षा िनाकड ेजास्त लक्ष दणेे 

आिश्यक असत.े पण िनाची डस्थती आत्िा म्हणून ओळखल्या जाणा-या चैतन्याच्या आरोग्यािर अिलांबून 

असत,े आडण म्हणून शरीर, िन आडण आत्िा परस्पर जोडलेले आहते आडण त्याांच्या आरोग्यासाठी एकिेकाांिर 

अिलांबून आहते.  

 

या डिचारसरणीिुळे डडशेन हबो-डिनरल उपायाांचे सूत्रीकरण तयार करणे अनुकूल झाल े आह े कारण आम्ही 

िानतो की िनुष्टय एक सांपूणफ युडनट/घटक आह े– ज्यािध्ये सांपूणफ व्यिडस्थत सांतुडलत भार् असलेल्या िेर्िेर्ळ्या 

अियि सांस्था आहते. 

 

जर आपण जर्ातील सांशोधन अभ्यासकाांच्या निीन डनष्टकषाांच े डिशे्लषण केले, तर आम्ही पाहू शकतो की 

िूलभूतपणे िनुष्टयाच्या सुख आडण द:ुखािध्ये, त्याच्या स्ित:च्या यशािध्ये ककां िा डिर्लतेिध्ये, त्याच्या 

स्ित:च्या चाांर्ल्या अरोग्यािध्ये ककां िा आजारी असण्यािध्ये केिळ ताच्या स्ित:च्या चैतन्याचे योर्दान असते.    

 

डॉक्टराांनी रूग्णाांिर उपचार केल े पाडहजेत आडण रोर्ािर नाही ह े तत्ि असे सुचडिते की त्याांनी रूग्णाची 

खाण्याची आडण डपण्याची पद्धत; जर्ण्याची; डिचार करण्याची आडण कायफ करण्याची पद्धत या र्ोष्टी 

डिचारात घेतल्या पाडहजेत. या सिफ र्ोष्टींिर त्याच्या जीिनाकड ेपाहण्याच्या दषृ्टीकोनाचा प्रभाि पडतो आडण 

हा दषृ्टीकोन बरोबर असल्याडशिाय, त्याचे डिचार ककां िा त्याची काये बरोबर असू शकत नाहीत.  

 

िानसोपचार ह ेिनािर उपाचार करणारे आडण म्हणजचे शरीरािर उपचार करणारे शास्त्र आह.े  

असे म्हटल ेजात ेकी चेतासांस्थेिरील सिोत्ति उपाय म्हणजे, रूग्णाची आध्याडत्िक बाज ूसधुारण.े  

 

ज्या डॉक्टराांनी केिळ डिज्ञानाचा अभ्यास केला आह े आडण त्याच्याबद्दल अभ्यास केला नाही, ज े डिज्ञानाच े

डशक्षक आहते, ते याला िानसोपचार म्हणतील.  
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िानडसक पररणाि सािान्यपणे रोर्ाांच्या उपचारािध्ये एक अत्यांत िहत्िाची भूडिका बजाितात आडण डिशेष 

करून चेतासांस्थचे्या िेदनेिध्ये. तथाडप िानडसक शक्ती जास्तीतजास्त रूग्णाच्या कल्पनाशक्तीिध्ये बदल घडिू 

शकतात आडण एखादा रोर् बरा करण्याच्या डॉक्टराांच्या क्षितेिरील त्याचा ककां िा डतचा आत्िडिश्वास अडधक 

िाढिू शकतात. आत्तापयांत, िानसोपचारान े डनडितपणे बरेच चाांर्ले केल े आह,े पण ते यापुढे जाऊ शकत 

नाही. 

 

दसुरीकड े आध्याडत्िक डिकास केिळ कल्पनेिर काि करत नाही तर आत्म्याच े डिशेष पैलू जार्ृत करतो. 

डॉक्टराांच्या आडण त्याांच्या औषधाांच्या सहकायाफन ेह े’आत्म्याच-ेसािर्थयफ’ एकडत्रतपणे, रूग्णास बरे करतो ककां िा 

िेदना सहन करण्यास डशकितो आडण रोर्ाच्या असुडिधाांचा रूग्ण शाांतपणे आडण एक डस्ित हास्य घेऊन 

स्िीकार करतो.   

 

रोर्ाांचा प्रडतबांध करण्यासाठीची आडण रोर् बरे करण्यासाठीची काही तत्ि े 

प्रत्येक सुडशडक्षत व्यक्तीला ह ेिाडहत असले पाडहजे  

 

 जीिनाचा ताडत्िकदषृ्ट्ा स्िीकार कसा करािा आडण  

 एखाद्यान े स्ित:च्या आरोग्याची काळजी आडण त्याांच्यािर दखेरेख सोपडिलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या 

आरोग्याची काळजी कशी घ्यािी 

 

जीिनाचा ताडत्िकदषृ्ट्ा स्िीकार करणे याचा अथफ असा आह ेकी आपण या जर्ात आपल्या स्ित: च्या इच्छेन े

नव्ह े तर डनिाफत्याच्या इच्छेने आहोत याची जाणीि आपण ठेिली पाडहज,े आपल्याला येथे पाठडिण्यािारे् 

त्याचे एक ध्येय आह,े आडण त्या उद्दीष्टाच्या पूतफतेिर आपला आनांद ककां िा दुुःख सांपूणफपणे अिलांबून आह.े हा 

िुद्दा सिजून घेतला नाही तर आपले जीिन खूपच घाईघाईत सांपून जाते, आपण काय केले पाडहज ेआडण काय 

करू नये ह ेन सिजून न घेता पररणािी आम्ही जे काही करतो आडण आपण पूणफ करू शकतो याचा आपल्याला 

ककां िा इतर कोणालाही काहीही उपयोर् होत नाही. ह ेडनव्िळ आयुष्टय व्यथफ घालडिण्यासारख ेआह.े  

 

डशक्षणाने येणारी दसुरी जबाबदारी म्हणज ेप्रत्येक व्यक्तीला चाांर्ल्या आरोग्याच ेकिीतकिी प्राथडिक डनयि 

तरी िाडहत असले पाडहजेत. अशा ककती सुडशडक्षत व्यक्ती आहते ज्या साांर् ू शकतात की त्याांच्या आजारी 

आरोग्यासाठी त ेजबाबदार नाहीत?  

 

चला आरोग्य चाांर्ल ेराखण ेआडण आजार बरे करण ेयाांच्या सािान्य तत्तिाांचा आपण  डिचार करू. 
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जेव्हा आपण आरोग्य र्िाितो तेव्हाच आपल्याला त्याची ककां ित कळत.े आपल्यापैकी बहुतेक जणाांना िार्ील 

चुकाांसाठी पिाताप करािा लार्तो. जर रूग्ण त्याच्या आजारपणासाठी जबाबदार असेल तर त्यान े डनराश 

होण्याची र्रज नाही. तो डनडितपणे ते पुन्हा डिळिू शकतो. तथाडप, त्याच्या स्ित:साठी आडण इतराांसाठी 

त्यान ेप्रडतबांधात्िक उपाय सिजून घेतल ेपाडहजेत – जेणेकरून तो त्यान ेिार्े केल्या असतील अशा चुका करणे 

टाळण्यास त्याांना िदत करू शकेल. 

 

िनषु्टयाच्या स्िभािाची सिाफत जास्त सािान्य डिर्लता म्हणज ेबडेशस्त होय.  

 

जेव्हा आपण आपल्या इांकद्रयाांच्या कोणत्याही आज्ञेला 'नाही' म्हणू शकत नाही तेव्हा एक िोठी सिस्या उद्भि ू

शकते. आपण पूणफपणे आपल्या इांकद्रयाांच्या िचफस्िाखाली असतो आडण आपण त्याांच्या कोणत्याही आज्ञेला 'नाही' 

म्हणत नाही. इांकद्रय े ही डनसर्ाफची दणेर्ी आहते आडण म्हणून तो खरोखरचा आशीिाफद आह,े परांतु त्याांची 

तपासणी केली नाही तर ते आपले िोठे शत्र ूठरू शकतात. खूप प्रिाणात आजारी-आरोग्य आडण द:ुख याांसाठी 

प्रत्येक स्िरूपातील इांकद्रय आडण आसक्ती/िासना जबाबदार असतात. म्हणून खाणे आडण डपणे यािर डनयांत्रण 

ठेिणे, काळजी आडण अपव्यय टाळणे, िनोरांजन योग्य सदुढृ आह ेयाची खात्री करून घेण,े योग्य व्यायाि करणे, 

कािाच्या तासाांच,े िजोरांजनाचे आडण झोपेच्या िेळेचे डनयांत्रण/डनयोजन करणे आिश्यक आह.े    

 

कठोर पररश्रि करणे, इतराांची सेिा करण्यास डशकणे, डनस्िाथीपणाने िार्णे आडण चाांर्ले होण्यासाठीची 

आडण चाांर्ले कायफ करण्याची सांधी शोधणे ही र्ोष्ट चाांर्ली आह.े िास्तडिकपणे ह ेचाांर्ल्या आरोग्याच ेडनयि 

आहते, ज्यािध्ये डिज्ञानाने घालून कदलेल ेइतर डनयि जोडले जाऊ शकतात. 

 

आपल्या ियाफदिेध्य ेजर्ण ेहा आणडखन एक िहत्िाचा डनयि आह.े 

 

ह ेसाांर्णे अर्दी िूखफपणाचे िाटू शकेल, कारण बरेच लोक ह ेिूलभूत तत्ि डिसरतात, ह ेकरणे आिश्यक आह.े 

िास्तडिक आपण कस ेआहोत त्यापेक्षा िोठे असल्याचा आि आणण्यािुळे हानीकारक नैडतक पररणाि कदसून 

येतात. डोक्यात हिा र्ेली असेल, की आपल्या कल्पनाांिध्ये सुद्धा अडतशयोक्ती येते, आडण याचा पररणाि 

म्हणून आपण िोठ्या कृती करतो.    

 

जुन्या काळातील ऋषीिुनींना, आजारी आरोग्याची जिळची आडण दरूची कारणे िाडहत असायची आडण 

जीिन कसे ियाफदते जर्ल ेपाडहज ेयाबद्दल ते स्पष्टपणे आडण प्रािाडणकपणे बोलायचे.  
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आडण दिे, डॉक्टर, औषध ेआडण स्ित:िर आपला डिश्वास असला पाडहज.े 

 

जेव्हा आपण आजारी असता, तेव्हा आपल ेिन र्ोंधळलेल ेअसते, ह ेसाहडजक आह.े आपण एका डॉक्टराांकडून 

दसु-या डॉक्टराांकडे जातो. एकापाठोपाठ एक औषध घेत राहतो. ही कायफपद्धत आपली डस्थती आणडखन िाईट 

करण्यास िदत करत.े म्हणून आपण शाांत राहणे, रूग्णान ेस्ित:ला ज्याांच्या हाती सोपडिले आह ेत्या डॉक्टराांिर 

डिश्वास ठेिणे आिश्यक आह.े डॉक्टराांना आपल्याला बरे करण्यासाठी िेळ आडण एक सांधी कदली पाडहजे. 

एखादा जुनाट रोर् बरा होण्यासाठी िेळ लार् ूशकतो, पण याचे पररणाि सािान्यपणे अडधक चाांर्ले असतात 

आडण बरे होण ेडचरस्थायी असत.े जुनाट रोर् त्िरीत बरा होण ेह ेअनेकदा र्सि ेअसते.   

 

िजै्ञाडनक यरु्ािध्य ेजर्ण ेयाचा अथफ डनसर्ाफच्या डनयिाांचा अनादर करािा असा होत नाही.   

 

आिच्या साडहत्यािध्ये दणे्यात आलेल्या सुचनाांच्या िदतीन े उपचार करण्यास [म्हणजे आिच्या औषधाांनी] 

सुरूिात केली र्ेली तर रूग्णाची रचनात्िक िैडशष्ट्े पूणफपणे सिजून घेण,े रोर् काय आह ेते सिजून घेण,े 

डनिड केलेले उपाय सिजून घेण,े आडण शेिटी औषधाांनी योग्य ररतीन ेकायफ करािे याला िदत होण्यासाठी 

कोणत्या र्ोष्टी, कोणत ेडिचार आडण कोणत्या कृती करणे टाळाि ेह ेसिजून घेतल ेपाडहजे. ह ेडिसरता कािा 

नये की औषधाांना सुद्धा त्याांच्या ियाफदा असतात त ेर्क्त डनसर्ाफस िदत करतात: म्हणून डनसर्ाफच ेडनयि िोडू 

नयेत तर पररडस्थती अनुिती दईेल डततक्या काटेकोरपणे त्याचे पालन केले पाडहज.े  

आपण िैज्ञाडनक युर्ािध्ये राहात आहोत. पण काहीिळेा, डिज्ञानाचा आदर करताना – डिज्ञानाची जननी 

असलेल्या डनसर्ाफचा अनादर करतो.  

 

हल्ली लोकाांना िाटते की औषधे, टॉडनक्स, इांजेक्शन्स, इ. त्याांच्यासाठी सिफ काही करू शकतात आडण खरे तर त े

स्ित: काहीही करत नाहीत. ह ेिूखफपणाचे आह.े अडिचारान/ेिेडीिाकडी औषधे घेण्यान ेरोर् डनिाफण होतात ज े

काहीिेळा ज्या आजारासाठी औषध घेतल े आह े  त्यापेक्षा खूप िाईट असतात. अर्दी डडशेन हबो-डिनरल 

औषधाांसारख्या डनरूपद्रिी औषधाांचा सुद्धा र्ैरिापर करू नये.  

 

चतैन्य/प्राणशक्ती – रोर्ाडिरूद्ध प्रडतबांधक असत.े    

 

चैतन्य हा असा शब्द असा आह ेज्याचा खूप चूकीचा अथफ लािला जातो. िैद्यकीय व्यक्तीसाठी याचा अथफ असा 

होतो की ’िानिाच्या शरीरातील असांख्य पेशींचे कायफ योग्य चालणे’ सािान्य लोकाांना िाटते की ’चैतन्य’ चा 
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सिानाथफ ’सािर्थयफ’ आह ेआडण प्रत्येक जण त ेकस ेडिळिायचे याचा िनापासून अभ्यास करतो. तथाडप, आिच े

ित असे आह ेकी चैतन्य ही शारीररक, िानडसक आडण आध्याडत्िक आह.े  

इतर दोघाांशी तुलना केली असता िानडसक चैतन्य ह ेनसैर्र्फकपणे अत्यांत िहत्िाचे आह.े िन शरीरािर राज्य 

करत.े शरीरान ेअशक्त असलेली एखादी व्यक्ती केिळ िनाच्या बळािर बराच दीघफकाळ आयुष्टय जर्ते. िजबूत 

िानडसक चैतन्य असलेली एखादी व्यक्ती दबुफल िानडसक सािर्थयफ असलेल्या एखाद्या व्यक्तीपेक्षा अडधक 

सहजपणे रोर्ातनू िुक्त होत.े म्हणून जुन्या म्हणीची सत्यता पटते की: 

 

’एका डनरोर्ी शरीरातील एक डनरोर्ी िन’ 

 

आध्याडत्िक चैतन्य ही आणखी एक िहत्तिाची बाब आह े– ही र्ोष्ट जीिन स्ित: आपल्याला दाखिते. आिचा 

आदर राखण्याची आज्ञा करणारे लोक कोण आहते? ती व्यक्ती शरीरयष्टी चाांर्ली असलेली असली पाडहजे अस े

नाही, ककां िा जी व्यक्ती खूप डशकलेली असली पाडहजे असेही नाही; ककां िा ती श्रीिांत आडण सुांदर असली पाडहज े

असेही नाही. पण ती व्यक्ती नेहिी नम्र स्िभािाची असते, आडण जे बरोबर आह ेत ेकरत ेआडण काटेकोरपणे 

चूकीच ेकरणे टाळते. आध्याडत्िक चैतन्य असण्यासाठी एक ’सन्यासी’ असण्याची आिश्यकता नाही. कशाची 

आिश्यकता असेल तर आपले अांत:करण डनिाफत्याच्या पायी िाडहले पाडहज,े आडण त्याची इच्छा पूणफ 

करण्यासाठी आपल्या बद्दल ज्या र्ोष्टी होतात त्याांचा स्िीकार केला पाडहजे. 

 

याला डनराशिाद म्हणन ेअर्दी सोपे आह.े तथाडप आपली सिजूत अशी असत ेकी जेव्हा िनुष्टय दिेाची आज्ञा  

िानतो, तेव्हा र्ोष्टी िाणसाच्या आज्ञा पाळतात – पण,  जेव्हा िाणूस दिेाडिरूद्ध बांड करतो, तेव्हा िाणसाच्या 

अधीन असलेल्या सिफ र्ोष्टी त्याच्याडिरुध्द बांड करतात – अर्दी औषध ेसुद्धा. 

 

योग्य पोषण, एकरूप होण/ेडिसळण ेआडण डनिूफलन या िार्फ त पुनरूज्जीिन प्राप्त केल ेजात.े   

 

आपण आपले जीिन कशा ररतीन ेडनयांडत्रत करतो, िोठ्या प्रिाणात यािर आपल ेशारीररक आरोग्य अिलांबून 

असत.े थोडक्यात, आपण कतफव्यासाठी जर्ल े पाडहजे, आनांदासाठी नाही. रूग्ण नेहिी डॉक्टराांकड े डिडिध 

तक्रारी असलेल्या र्ुांतार्ुांतीचा एक इडतहास घेऊन, सल्ला घेण्यासाठी आडण उपचारासाठी येतात. ’र्िािलेल े

चैतन्य’ परत डिळिायची इच्छा आह ेयािर डिशेष जोर कदला जातो. तथाडप, ते ह े डिसरतात की चैतन्य ही 

चाांर्ल्या आरोग्याची दणेर्ी आह ेआडण जोपयांत चाांर्ल्या आरोग्याच ेअडथळे दरू करत नाही; तोपयांत चैतन्य 

परत आणता येत नाही. एक अशी सिजूत आह ेकी [1] चाांर्ल्या आरोग्याच ेिूळ तत्ि [पोषण, पचन, एकरूप 

होण/ेडिसळण]े आडण [२] डिभार् III िधील ’रचनात्िक उपचार’ शीषफकाखाली दणे्यात आलेले तपशील 
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रोर्ाच्या उपचारासाठी सिर्पफत करण्यात आल े आहते आडण ते अनुक्रिे दाखितात की चैतन्य पुनप्राफप्त 

करण्यासाठी आपण स्ित: प्रयत्न केले पाडहजेत आडण डिज्ञान िानिासाठी जे दतेे त ेस्ित:ला कदल ेपाडहजे.  

 

पोषण 

 

चाांर्ले पोषण म्हणज ेआपण योग्य खाल्ल ेपाडहजे. योग्य खाणे याचा अथफ सिृद्ध खाणे असा होत नाही. योग्य 

आहार तो आह ेजो आपल्या सर्ळ्याांसाठी नैसर्र्फक आह.े एखाद्याचे जे खाद्य असते ते दसु-यासाठी डिष असू 

शकते. चटणी आडण चपाती खाणारे लोक नेहिी अडधक िाांसल असतात आडण बदक आडण टकी 

(कोंबड्ासारखा एक पक्षी) खाणा-याांपेक्षा काटक असतात. िैज्ञाडनक पोषण याचा अथफ असा होतो की आपण 

आपला आहार सिृद्ध करू शकतो.  

आपल्या पॉडलश केलेल्या ताांदळाच्या भातािध्य ेआडण बेक केलेल्या ब्रेड िध्ये आहार िूल्ये खूप किी असतात. 

सिृद्ध र्ोष्टी आपल्या दबुफल/नाजुक पोटासाठी खूप जड पडतात आडण इतर र्ोष्टी आपल्या किी उत्पन्नासाठी 

खूप खर्चफक असतात. याच रठकाणी डिज्ञान बचाि करण्यास येते.    

 

पचन 

 

चाांर्ले पचन ह ेचाांर्ल्या आरोग्याची र्ुरूककल्ली आह.े आपण काय खाता आडण आपण कसे खाता यािर पचन 

अिलांबून असते. आपण चुकीच्या र्ोष्टी खाऊ शकतो आडण आपण बरोबर र्ोष्टी चुकीच्या पद्धतीने खाऊ शकतो. 

अन्न चाांर्ले चािल ेपाडहज ेआडण तोंडात दाताने त्याचा लर्दा होईपयांत त ेघशाखाली जाऊ नय.े चािण्यािुळे 

जास्त खाणे टाळले जाते. दात खराब असणे आडण पचन खराब होण ेया दोन्ही र्ोष्टी एकत्र असतात. पचनाच्या 

सिस्या नेहिी र्सव्या असतात. जे लोक चाांर्ले खातात (आडण ते नेहिी जास्त प्रिाणात खातात) आडण त्याांचे 

पचन उत्कृष्ठ आह ेअसे प्रडतपादन करतात, त ेइतराांपेक्षा जास्त िाईट प्रकारच्या अपचनान ेत्रस्त अस ूशकतात. 

जास्त प्रिाणात चहा आडण कॉर्ी डपण्यािुळे आडण धूम्रपान करण्यािुळे सुद्धा पचनाच्या सिस्या होतात.  

 

एकरूप होण/ेडिसळण े

 

जेव्हा एखादी व्यक्ती चाांर्ले खाते आडण चाांर्ले पचन करत े आडण तरीही अशक्त कदसत े तेव्हा एकरूप 

झाल/ेडिसळले नाही असे म्हटल े जात.े ह े अनेक िाडहत असलेल्या आडण िाडहत नसलेल्या कारणाांिुळे होत े

ज्याच ेडििरण डिभार् III खालील ’उपचार’ िध्ये कदल ेआह.े 
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सािान्य सिस्या – चतेासांस्थिेधील डबघाड, रक्ताच्या डचत्रािधील बदल.  

 

चतेासांस्थिेधील डबघाड 

चाांर्ल्या आरोग्याच ेडनयांत्रण चेता सांस्थेद्वारा सुद्धा केले जात.े आपल्या िोठ्या-सािाडजक सुधारणेिुळे िेंदिूर 

आडण चेता सांस्थेिर भारी कर लादला र्ेला आह.े अर्दी लहान िूलाांचा जन्ि सुद्धा उदाडसनतेिध्ये होतो. 

उदाडसनतेसाठीचा अत्यांत उत्ति नैसर्र्फक उपाय म्हणज ेसियींिधील डनयडितता, शाांत झोप घेण ेआडण डोके 

थांड ठेिणे. केिळ जीिनाच्या योग्य सांकल्पनाांिुळे डोके थांड ठेिणे शक्य होत.े जर आपण आनांदासाठी ककां िा 

प्रडसद्धी आडण सांपत्तीसाठी जर्त असू, तर याच र्ोष्टी एके कदिशी आपल्या शत्रू होतात.  

 

जर आपण कतफव्यासाठी जर्त असू तर तो स्िािी, जो आपल्यािर ते लादतो, तो जबाबदारीची जाणीि 

होण्यासाठी आडण खांबीरपणे आयुष्टय जर्ण्यासाठी स्िाभाडिकपणे आपल्याला िदत करतो. ह े जीिनाच े

तत्िज्ञान आह े पण तत्िज्ञानाला डनसर्ाफच्या िदतीच्या आिश्यकता असत े आडण डिज्ञानान े दयाळूपणे आडण 

उदारतेन ेदबुफल चेतासांस्थेकड े(डशराांना) लक्ष कदल ेजात.े  

 

चेतासांस्थेची िेदना नैसर्र्फक कारणाांिुळे होत ेतसेच अनैसर्र्फक कारणाांिुळे सुद्धा होतो. नैसर्र्फक कारणे म्हणज े

आजारपण, िानडसक ताण, अडत काि करणे, लचांता, द:ुख आडण जीिनािधील अनके चढ आडण उतार आपण 

ज्याच्या अधीन असतो. अनैसर्र्फक कारणे म्हणज ेडनसर्ाफच्या डिरूद्ध काि करणे, खूप श्रि घेऊन अनेक र्ोष्टी 

करणे, स्ित:ला कोसणे आडण प्रत्येकाचा अडतरेक करणे. एखाद्यान ेडनसर्ाफचा डनयि िोडला आह ेआडण डशक्षा 

डिळली नाही असे होत नाही.    

 

अयोग्य पोषण, पचन आडण एकरूप होण/ेडिसळण ेयािुळे चेतासांस्थेच ेरोर् होऊ शकतात जे चुकीच ेझाल ेआह े

त े बरोबर करण्याद्वारे सिस्या घालडिता येते. तर दसुरीकड े चेतासांस्थेिधील डबघाडािुळे पचन, एकरूप 

होण/ेडिसळण ेबाडधत होऊ शकते आडण अर्दी रक्त दडूषत होऊ शकत.े ह ेएक दषु्टचक्र आह ेआडण एक िैद्यकीय 

सिस्या आह.े   

 

“आधुडनक औषधािधील निीन दषृ्टीकोनाचे सांडक्षप्त डििरण” असे िणफन केलेले पुढील डिधान, सिफ सांदभाांिध्य े

चेता सांस्थेिर उपचार करण्याचे िहत्ि दशफडिते.   
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जिळपास अडीच हजार िषाांपूिी सोकॅ्रटेस सैन्याच्या सेितेून परत आल े आडण त्याांच्या ग्रीक दशेिासीयाांना 

साांडर्तल े की एका असांस्कृत युर्ािध्य े ग्रीक सांस्कृतीपेक्षा थ्रॅडसयन्स आधुडनक होत.े “त्याांना िाडहत होत े की 

िनाडशिाय शरीर बरे केल ेजाऊ शकत”े. पुढे त्याांनी साांडर्तले की, “हचे त ेकारण आह ेज्यािुळे अनेक रोर् बरे 

कस ेकरायच ेत ेहलेास च्या कर्डजडशयनना िाडहत नव्हत,े कारण ते याबद्दल सांपूणफ अज्ञानी होत”े.  

 

रक्तातील डचत्रािधील बदल 

आपण पाडहल्याप्रिाणे, कोणत्याही र्ोष्टीिुळे रक्त दडूषत होऊ शकते आडण दडूषत रक्तािुळे चेतासांस्थचे ेत्रास 

होऊ शकतात तसेच पचनाचे त्रास सुद्धा होतात. आम्ही उपचाराच्या खाली रक्ताच्या डिडिध पररडस्थतींबद्दल 

डििरण दतेो, त्यापैकी सिाफत िहत्िाची दोन कारणे आहते ज्याांचा उल्लेख खाली करण्यात आला आह:े 

 

जनुाट िलरेीयािळेु रक्तािध्य ेबदल होण े

या रोर्ान ेभारतािध्य ेहाहाकार िाजडिला आह.े सािान्य लोकाांना ह ेसािान्यपणे िाडहत नाही की िलेरीया 

शरीरात र्ुप्तपणे अनेक िषे लपून राहतो.  एखाद्या व्यक्तीला 25 कदिसाांपूिी िलेरीया झाला होता ककां िा 25 

िडहन्याांपूिी झाला होता याने काहीही र्रक पडत नाही, शरीर सांस्थेिध्य ेह ेर्ुप्तपणे काि करत असल्याची एक 

शक्यता नेहिीच असत.े जुनाट आडण सुप्त स्िरूपातील िलेरीयाच्या प्रकटीकरणाचे एक लक्षण म्हणज ेशुल्लक 

कारणान े सुद्धा पचन कक्रया डबघडत.े काही सांदभाांिध्ये ताप येण्याची लक्षण े असतात, तर इतर लोकाांिध्य े

तापाची लक्षणे कदसत नसतात.  

 

रक्तिाडहन्याांच्या रोर्ाांिळेु रक्तािध्य ेबदल होण े

जे र्ोनोररया(जननेंकद्रयाच्या िार्ाफतील र्ांभीर सांक्रिण) ककां िा डसकर्डलस (एक प्रकारचा र्ुप्त रोर्) त्रस्त झाले 

होत ेआडण ज्याांनी स्ित:िर पूणफपणे उपचार करून घेण्याचे कष्ट घेतल ेनाहीत त्याांनी सिफ स्िरूपातील अडथळे 

अनुभिण्यास तयार असले पाडहजे, केिळ रोर्ाच्या उपचारािध्येच नाही तर सािान्यपणे सुद्धा पण चाांर्ले 

आरोग्य राखण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केले पाडहजेत.   

 

िैद्यकीय अडधका-याांच्या ित ेरक्तिाडहन्याांिधील डिष अनेक िषे शरीरािध्ये सकक्रय राहत,े आडण म्हणून, ज्या 

व्यक्तींना ह े झाल े होत े त्याांनी आधीच्या िषाांिध्य े एक शारीररक िैद्यकीय उपचार घेतला असला तरी 

“शुद्धीकरणाच्या” प्रकक्रयेिध्ये अनेक िष े रटकून राडहले पाडहजे. रूग्णाांना सुरडक्षत असल्याची एक चुकीची 

जाणीि असू नय ेआडण त्याांना या रोर्ाांच्या डिडशष्ट खुणा कदसल्या नाहीत, म्हणून ते तांदरुूस्त आहते असे त्याांनी 

सिजू नये. आिची लोकाांना घाबरडिण्याची इच्छा नाही.  
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म्हणून आम्ही र्िािलेले आरोग्य पुन्हा प्राप्त करण्याची िाध्यि ेसुचडितो – अशी िाध्यिे जी चाांर्ली, िेर्िान, 

डिश्वासाहफ आडण शक्यतो डस्थर असल्याचे डिज्ञानान ेआडण अनुभिान ेदशफडिले आह.े 

 

 

भार् – II 

 

िटेॅरीया िडेडका 

 

डडशने हबो-डिनरल औषधाांची िात्रा लहान आह.े 

 

डनर्दफष्ट केलेल्या किी ियाफदचेे अनुसरण केले पाडहजे. तथाडप, ज्या सांदभाांिध्ये त्िररत आराि डिळण्याची 

आिश्यकता असते उदा. खूप ताप येणे, पोटात/आतड्ात तीव्र कळ येणे इ. िध्ये जास्तीतजास्त िात्रा कदली 

जाऊ शकत.े  

 

िात्राांिधील नहेिीच ेअांतर 8 तासाांच ेअसत.े 

 

तथाडप, रूग्णाांिध्ये जसजशी सुधारणा होत,े तसतस ेिात्राांिधील अांतर िाढडिले पाडहज ेआडण िात्रेचे प्रिाण 

किी केले पाडहज.े ही कायफपद्धत डनसर्ाफला स्ित:ला दढृ करण्याची एक सांधी दतेे. उल्लेख करण्यात आलेल्या 

औषधाांच्या िात्रेच्या िाडहतीसाठी, खालील डिभार्ािध्ये दणे्यात आलेल्या स्ितांत्र औषधाांच्या तपशीलिार 

िणफनाांचा सांदभफ घ्या.  

 

सहायक, औषधाांच्या कक्रया िध्यि करतात ककां िा िाढडितात.  

 

कोिट पाण्यािधून दणे्यात आलेली औषधे ककां िा एखादी िात्रा घेतल्यानांतर कोिट पाणी घेण ेयािुळे औषध 

िेर्ाने काि करत.े िध (अर्दी थोड ेथेंब अांदाजे 1/4 ककां िा 1/2 टीस्पून) ह ेआणडख एक र्ायदशेीर सहायक 

आह,े डिशेषत: रु्फ्रु्स आडण छातीच्या िेदनाांिध्य ेआडण जेव्हा एका छो्ाशा उत्तेजनेची आिश्यकता असते.  

 

औषध दणे्याची िळे 
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उपचारात्िक औषधे ररकाम्या पोटी ककां िा भार्श: ररकाम्या पोटी चाांर्ले काि करतात – आहार घेण्याच्या 

अांदाजे 1 तास आधी ककां िा आहार घेतल्यानांतर 3 तासाांनी. शुद्ध रचनात्िक औषधे सािान्यत: आहारानांतर 

लरे्च कदली जातात ककां िा कोणत्याही द्रिरूप आहारािध्ये डिरघळिून कदली जातात.  

 

होडिओपॅडथक उत्पादने केिळ ररकाम्या पोटी कदली पाडहजेत म्हणज ेया औषधाच्या 90 डिडनटे आधी आडण 

किीतकिी 30 डिडनटे नांतर कोणताही आहार ककां िा औषध घेऊ नय.े  

 

डडशने औषध ेघणे्यासाठी कोणत्याही आहार डनबांधाांची आिश्यकता नाही.  

 

रूग्ण ज ेत्याच्यासाठी योग्य आह ेते खाऊ शकतो आडण जे अयोग्य आह ेत ेटाळू शकतो. सकक्रय रोर्ािध्ये, हा 

आहार थोडासा घनरूप स्िरूपातला ककां िा द्रिरूप असला पाडहज.े पचनकक्रयेच्या त्रासाांिध्ये, उपचाराच ेयश 

पूणफत: योग्य आहार व्यिस्थापनािर अिलांबून असत.े  

 

डिश्रण/सांयोजन  

 

सिफ डडशेन औषधाांच ेएकिेकाांशी सांयोजन केले जाऊ शकते. डिशेष आिश्यकताांसाठी एक डिशेष डिश्रण/सांयोजन 

तयार करण्यासाठी 2 ककां िा 3 औषध ेएकत्र घेतली जाऊ शकतात. आिश्यक प्रिाणाांिध्ये डिश्रण/सांयोजन तयार 

करण्यासाठी, एक औषध अडधक प्रिाणात घेण ेआडण दसुरे किी प्रिाणात घेण ेअसे केले जाऊ शकत.े डडशेन 

औषधाांच्या चूणाांचे डिश्रण तयार करण्यान ेक्षिता िाढडिण्यास िदत होऊ शकते.  

 

डडशने हबो-डिनरल औषधाांच े चणूफ साखरेिध्य े ककतीही सािर्थयाफन े डिसळून होडिओपडॅथक पद्धतीन े  औषध 

तयार केल ेजाऊ शकत.े  

 

शके घणे े

शेक घेण ेहा एक जुन्या पद्धतीचा उपचार आह ेअसे िाटू शकत ेपण ह ेप्रभािी आह ेआडण डडशेन औषधे दते 

असताना एक सहायक म्हणून काहीिेळा याचा र्ायदशेीर िापर केला जाऊ शकतो. कोरड्ा शेकापेक्षा िारे्चा 

शेक घेण्यान ेअडधक सिाधानकारक पररणाि डिळतात.  दखुणे आडण िेदना होण ेपोटात/आतड्ािध्ये कळ येणे 

इ. िध्ये आराि डिळण्यासाठी शेक घेण ेउत्कृष्ट आह.े   

 

डडशने ची िलि उत्पादन ेकेिळ बाह्य भार्ािर लािण्यासाठी आहते.  
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बाह्य भार्ािर लािण्यात येणारी औषधे अांतर्फत औषधाच्या सहाय्यान ेएकत्र काि करतात. बरे होण ेआतून 

आल ेपाडहजे आडण बाहरेून नाही. काहीिेळा, तीव्र िेदना, अचानक दाह होण/ेसूज येणे, आडण घसा, कान याांची 

आर् होण ेयाांपासून त्िरीत आराि डिळण्यासाठी बाहरेून औषध लािणे पुरेसे असू शकते. बाह्य िदतींचा िापर 

अांतर्फत औषधाांच्या सांयोजनाने केला पाडहज.े  

 

हबो-सल्र् िलिे तयार करण्याचा नेहिीचा डनयि म्हणजे कोणत्याही 5 भार् सौम्य तेलािध्य ेककां िा पेरोडलयि 

जेली िध्ये औषधाचा 1 भार् डिसळण ेककां िा अडधक चाांर्ल्या पररणािाांसाठी ररपॅन्टो (क्रीि) बरोबर डिसळाि.े 

दखुण्यािध्ये सुधारणा कदसून येईल तसतस ेह ेिलि अडधक सौम्य तयार करणे.  

 

रबजॉन आडण चेसॉल ह ेदखुणे आडण िेदना होण,े रु्फ्रु्स/छाती दखुणे, घशाांच ेत्रास, टॉडन्सल्स, साांध ेदखुणे इ. 

साठी अत्यांत उपयोर्ी आह.े  

 

आिच्या उत्पादनाांच ेपुढील तपशील या िार्फदर्शफकेच्या खालील डिभार्ािध्ये कदल ेआहते.  

 

डडशेन ची हबो-डिनरल औषधे तीव्र आडण जुनाट या दोन्ही सांदभाांिध्ये िेर्ाने काि करतात. एकदा का या 

औषधान ेर्ायदशेीर कक्रया केली, की तब्येतीिधील सुधारणा चालू ठेिण्यासाठी आडण डनसर्ाफला त्याचे काि 

करू दणे्यासाठी एक दखेभाल िात्रा पुरेशी आह.े डडशेन ची हबो-डिनरल औषधे डशर्ारस केलेल्या िात्राांिध्ये 

घेतली असता हानीकारक नाहीत.  

 

ककिती किी ठेिण्यात आल्या आहते कारण 104 िषाांपेक्षा जास्त काळ आिचे उद्दीष्ट आह े की भारतातील 

र्रीब िर्फ, ज्याांना प्रभािी, सुरडक्षत आडण परिडणा-या उत्पादनाांची आिश्यकता आह ेत्याांच्या र्रजा भार्डिणे.  

 

आयिुकेदक 

 

आल्बो साांर् 

हबो-डिनरल उत्पादने अनेक उपचारात्िक िापराांसह. 

 

िणफन: 
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िहत्िाची खनीजे त्याचबरोबर िहत्िाच्या भारतीय िनौषधींच े डिश्रण/सांयोजन  याांचा िापर आयुिेकदक 

औषधािध्ये केला जातो. ह े पेशी कायाफसाठी आिश्यक असणारे घटक आडण ज्या रूग्णाांच े पचन दबुफल आह े

अशाांसाठी सुद्धा उपयोर्ी असणारे घटक प्रदान करत.े 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

.      प्रत्येक 100ग्रॅ.    आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

पािडर िध्य ेसिािेश असतो र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

सुधाकल्प (कॅडल्शयि काबोनटे)     5.71 ग्रॅि  54.0 डि.गॅ्र. 

सुधाकल्प (कॅडल्शयि डायबेडसक र्ॉस्रे्ट)   3.43 गॅ्रि  36.0 डि.गॅ्र. 

शांकाडजराका (िॅग्नेडशयि ऑक्साईड)   1.14 ग्रॅि  3.6 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)               8 ग्रॅि   55.0 डि.गॅ्र. 

 

सुचडिल ेआह:े 

*एक पूरक म्हणून: किी दजाफचा आहार घेत असलेल्या आडण ज्याांची पचनकक्रया दबुफल आह ेअशा रूग्णाांसाठी 

* सािान्य दबुफलतेिध्ये: िानडसक आडण शारीररक शक्तीचा अभाि असलेले रूग्ण, स्िरणशक्ती आडण एकाग्रता 

नष्ट झालेल,े रोर् ककां िा ताण यािुळे अकाली िृद्धत्ि येणे. 

* बाळाांसाठीचा आहार: ज्या बाळाांना स्तनपान केले जात नाही ककां िा बाटलीने दधू कदल े जात नाही अशा 

बाळाांना ताज्या दधूाबरोबर कदल े जात.े याच्यािुळे पचन, आतड्ाच्या/शौचास होण्याच्या सियी, सािान्य 

आरोग्य याांिध्य ेसुधारणा होते आडण िजन िाढडिण्यास िदत होत.े  

* िाढणा-या लहान िूलाांसाठी: खडनज ेआडण इतर पोषकाांशाच्या िाढत्या र्रजा भार्डितात, कुपोषण सुधारत,े 

भूक लार्णे, िानडसक आडण शारीररक शक्ती याांिध्ये सुधारणा होत,े आडण िजन िाढत.े  

* स्तनपान करणा-या डस्त्रया र्रोदरपणािध्ये आडण स्तनपान कालािधीिध्ये कॅडल्शयि, र्ॉस्र्रस आडण इतर 

खडनज ेपुरिते. स्तनपान करण्याचा ताण घालडित ेआडण आईचे दधू सिृद्ध करत.े 

* िनािर ताण येणारे काि करणारे: अडत प्रिाणात काि करणे आडण िानडसक ताण यातून आराि डिळतो.   

* ियस्कर व्यक्ती: िृद्धापकाळािध्ये आरोग्य पुनप्राफप्त करण्यासाठी.  

* आजार आडण त्यातून बरे होण:े शरीराची सांरक्षण यांत्रणा िाढडिण्यास िदत करत,े भूक लार्णे आडण 

पचनकक्रया सुधारून बरे होण्याचा िेर् िाढडिते. 

* अशक्तपणा/रक्तहीनता: अशक्तपणाच्या उपचाराच ेएक सांयोजन म्हणून काि करत ेसािान्य अशक्तपणा किी 

करत,े भूक िाढिते.  

 

िात्रा:  
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आल्बो साांर् पािडर निजात बालकाांसाठी आडण लहान िूलाांसाठी योग्य आह.े प्रौढ लोक र्ोळ्याांची डनिड करू 

शकतात. ह े चहा, कॉर्ी, दधू, दही, लापशी, र्ळाांचा रस आडण कोणताही द्रिरूप आहार ककां िा पाण्यात 

डिरघळिून घेता येते.  

निजात बालके: 1/4 टीस्पून भरून कदिसातून दोन िेळा. 

लहान िूले: 1/2 टीस्पून भरून दधूातून कदिसातून दोन िेळा. 

प्रौढ: 1 टीस्पून भरून  ककां िा 2 र्ोळ्या कदिसातून दोन िेळा. 

 

पाकीट: 

200गॅ्र आडण 400 गॅ्र  पािडरच ेपेट जार्स (प्सलॅडस्टकच्या डब्या) 

300 र्ोळ्याांची बाटली 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

 

अल्बोडव्हट पािडर 

सिफ ियोर्टासाठीचे आडण स्त्री-पुरूषाांसाठीचे पूणफ पूरक 

 

िणफन: 

शतिारी आडण केशरासह नैसर्र्फक िहत्िाच्या पोषक द्रव्याांच ेडिश्रण/सांयोजन.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:      प्रत्येक 100ग्रॅ.   

पािडर िध्य ेसिािेश असतो 

शतािरी िूळापासून काढण्यात आलेला  

शतािरी अकफ  (ऍस्पारॅर्स रेसिोसस)     40 गॅ्र. 

बदाि र्ळ (पु्रनस ऍडिर्डालस)     10 गॅ्र. 

खजूर र्ळ (र्ोएडनक्स डकॅ्टीडलरे्रा)    15 गॅ्र. 

केशराच्या काड्ा (क्रोकस सॅटेव्हस)    25 गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

 

ह े शतािरी, सुखा िेिा, आडण केशर याांनी सिृद्ध असलेले एक अडद्वडतय उत्पादन आह.े शतािरी ह े एक 

ऍण्टीऑडक्सडांट, पाचक, चयापचय कक्रया िाढडिणारे आडण ताण-रोधक आह.े ह ेनैसर्र्फक प्रडथने, खडनज ेआडण 

पोषक द्रव्ये याांनी सिृद्ध आह.े ह ेडस्त्रयाांिधील दधूाचे उत्पादन िाढडिते, स्तनाांच्या ग्रांथींचे िजन आडण प्रिाण 
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िाढडिते, ह ेप्रडतजैडिक आह.े ह ेपुरूष प्रजनन सांस्थेसाठी एक टॉडनक म्हणून सुद्धा काि करत ेकारण ह ेडनरोर्ी 

शुक्राण ू तयार होण्यास सहाय करत ेआडण त्याांची र्णना िाढडिते. असे साांडर्तले जात े  की ह े पुरूषाांिधील 

लैंडर्क सिस्या किी करत ेआडण नपुसांकत्िाची डस्थती सुधारण्यास िदत करत.े बदाि ह ेजीिनसत्ि ई चे सिृद्ध 

स्त्रोत आह ेआडण त ेकॅडल्शयि आडण र्ॉस्र्रस न ेबाांधले र्ेले आह.े खजूर ह ेआहारातील पोटॅडशयिचे एक उत्कृष्ठ 

स्त्रोत आह.े केशरािध्ये उत्कृष्ठ ऍण्टीऑडक्सडांटचे र्ुणधिफ आहते.  

 

िात्रा: 

एक कप दधूािध्ये ककां िा पाण्यािध्ये 2 त े 3 टीस्पून भरून पािडर डिसळायची आडण दररोज दोन िेळा 

घ्यायची.  

 

सुचडिल ेर्ेले आह:े 

जे पुरूष ककां िा डस्त्रया िजन िाढडिण्याचा प्रयत्न करीत आहते त ेयाचा उपयोर् एक प्रडथन पूरक म्हणून करू 

शकतात. स्तनपान करणा-या डस्त्रयाांिध्ये, ह ेएक उत्कृष्ठ िॅिोजेडनक (स्तनाच्या ग्रांथी डिकडसत करणारे) आडण 

एक र्ॅलॅक्टॅर्ॉर् (आईच्या दधूाचा प्रिाह िाढडिणारे) म्हणून कायफ करत.े  

 

पाकीट: 

200गॅ्र पािडरचे पेट जासफ (प्सलॅडस्टकच्या डब्या) 

 

बायो-साल 

निजात बालकाांच्या आजाराांसाठी 

 

िर्णन: 

निजात बालके आडण लहान िूले याांच्यािधील पचनाच्या तक्रारींसाठीची डिश्वासाहफ िनौषधी. 

बायो-साल िध्ये िद्य, क्लोरोर्ॉिफ, नाकोरटक्स/अांिली पदाथफ आडण र्ुांर्ी आणणारे पदाथफ नाहीत. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

 

प्रत्येक 5 डिडल (अांदाजे एक टीस्पून भरून) डसरप/पातळ औषधािध्ये सिािेश असतो: 

बाळांतशेपाचे तेल (डडल ऑईल) 0.0018 डिडल अडधक खालील 5 डि.गॅ्र. पदाथाांपासून काढण्यात आलेल े

पाण्यात डिरघळणारे अकफ : 
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लेंडी लपांपळी (पायपर लाँर्ि) 

भारतीय तर्र (व्हलॅेरीयन) (नाडोस्टॅडच जटािाांसी)  

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला) 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल) 

िेखांड (ऍकोरस कॅलिस) 

रेिांदडचनी(रेहिे िेडब्बयनि) 

जेष्ठिध (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा) 

ओिा (पायचोरटस अजिायन) 

लघु तडलसपत्र (ऍबीस िेडब्बयाना) 

 

सुचडिल ेआह:े 

पोट दखुणे, िातबद्धता, झोप न लार्णे, ऍडसडडटी/डपत्त होण,े दात खाण्याशी सांबांडधत डिकार इ. ह े

पोट/आतड्ािध्ये कळ येण्यापासून त्िरीत आराि दतेे, अडतसार रोखत,े आडण पचन सांस्थेची कायफक्षिता 

िाढडिते. 

 

िात्रा: (बहुतेक करून कदिसाला 2 ते 3 िेळा) 

निजात बालकाांसाठी:   1/4 टीस्पून 

1 िडहने त े6 िडहन्याांपयांत:  1/2 टीस्पून 

6 िडहने त े1 िषाफपयांत:   1 टीस्पून 

2 िषे:     1 ते 2 टीस्पून्स 

 

पाककटे: 

100 डसरप ची बाटली 

  

ब्रॉम्हडाइन 

र्भाफशयाच्या टॉडनकच्या र्ोळ्या 

 

िणफन: 

शतकानुशतके र्भाफशयाचे टॉडनक म्हणून काि करण्यास प्रडसद्ध असलेले आयुिेकदक औषधाांचे एक 

डिश्रण/सांयोजन. 
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औषधाचे घटकद्रव्य:     आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

 

                   र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो 

बाळतर्र (व्हलॅेरीयान िाडलची)     28 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)     28 डि.गॅ्र. 

लोध्र (डसिप्सलोकॉस रॅसेिोसा)     52 डि.गॅ्र. 

अशोक (साराका इांडडका)     52 डि.गॅ्र. 

स्िणफडक्षरी/काांटेधोत्रा (आरे्िोन िेडक्सकाना)   2 डि.गॅ्र. 

शतािरी (ऍस्पारॅर्स रेसिोसस)     40 डि.गॅ्र. 

डशरपोरांजया (डव्हब्रुनि र्ोएरटडि)    26 डि.गॅ्र. 

उलाटकिबल (ऍब्रोिा ऑरु्स्टा)     40 डि.गॅ्र. 

जेष्ठिध (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा)     14 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

लोध्र र्भाफशयातील ऊतींना आराि दतेे, िेदनादायक िाडसक पाळी, खूप रक्त स्त्राि होणारी िाडसक पाळी, 

आडण अांर्ािरून पाांढरे जाणे याांिर आळा घालण्यासाठी एक टॉडनक म्हणून कायफ करते. ह ेअडनयडित येणारी 

पाळी सुद्धा डनयडित करत.े अशोक ह े एक सांकोचक, र्भाफशयाची कक्रया िांद करणारे आडण िाडसक पाळीच े

डनयांत्रण करणारे आह.े ह े दोन्ही डिळून अांर्ािरून पाांढरे जाणे आडण िाडसक पाळीतील डिकाराांिर खूपच 

प्रभािी आह.े अश्वर्ांध, बाळतर्र आडण स्िणफडक्षरी लचांता घालिते आडण डनरोर्ी असल्याची भािना डनिाफण 

करत.े अश्वर्ांधाचा िापर सािान्य अशक्तपणािध्ये सुद्धा केला जातो, बाळतर्र ह ेएक िौल्यिान नसाांच ेटॉडनक 

आह,े आडण एक आकडी-रोधक आह,े आडण त्याची कक्रया स्िणफडक्षरी ने िाढते. शतािरी िडहलाांिधील िांध्यत्ि 

घालिते आडण स्त्री प्रजनन सांस्थेच ेडिकार घालित.े डव्हब्रुनिचा िापर र्भाफशयाच्या रोर्ाांिध्ये आडण खूप रक्त 

स्त्राि होणा-या िाडसक पाळीिध्ये केला जातो. खूप रक्त स्त्राि होणा-या डिडिध िाडसक पाळीिध्ये 

उलाटकिबल उपयोर्ी आह.े सिफ प्रकारचे अांर्ािरून पाांढरे जाणे आडण र्भाफशयाांच्या डिकाराांिध्य ेजेष्ठिध रोर् 

डनिारक आह.े 

 

सुचडिल ेआह:े 

जास्त प्रिाणात रक्त स्त्राि होण,े अांर्ािरून पाांढरे जाणे आडण अडनयिीत िाडसक पाळी. 

टीप: जर रक्तस्त्राि खूप होत असेल, तर यािध्ये डचनीयिको सांयोडजत करून घेता येत.े 

 

िात्रा: सकाळी आडण रात्री झोपताना, प्रत्येकी 2 र्ोळ्या. 
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दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

 

ब्रॉम्हडाइन डसरप 

पुन्हा: चेतना डनिाफण करणारे र्भाफशयाचे टॉडनक 

 

िर्णन: 

शतकानुशतके र्भाफशयाचे टॉडनक म्हणून काि करण्यास प्रडसद्ध असलेले िनौषधींच ेएक डिश्रण/सांयोजन.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:       प्रत्येक 10 डिडल 

                   डसरप िध्य ेसिािेश असतो 

बाळतर्र (व्हलॅेरीयान िाडलची)     115 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)     120 डि.गॅ्र. 

लोध्र (डसिप्सलोकॉस रॅसेिोसा)     140  डि.गॅ्र. 

अशोक (साराका इांडडका)     225 डि.गॅ्र. 

शतािरी (ऍस्पारॅर्स रेसिोसस)     155 डि.गॅ्र. 

डशरपोरांजया (डव्हब्रुनि र्ोएरटडि)    90 डि.गॅ्र. 

उलाटकिबल (ऍब्रोिा ऑरु्स्टा)     80  डि.गॅ्र. 

जेष्ठिध (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा)     50 डि.गॅ्र. 

जटािाांसी (नाडोस्टॅडच जटािाांसी)    45 डि.गॅ्र. 

िोथा (सायपरस रोटाांडस)     75 डि.गॅ्र. 

दालडचनी (डसनॅनोिॉि झेलॅडनकि)    20 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)     20 डि.गॅ्र. 

दारूहरीद्रा (बेबेरीस ऍरीस्टाटा)     65 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

अशोक ह ेएक सांकोचक, र्भाफशयाची कक्रया िांद करणारे आडण िाडसक पाळीचे डनयांत्रण करणारे आह.े लोध्र 

र्भाफशयातील ऊतींना आराि दतेे, िेदनादायक िाडसक पाळी, खूप रक्त स्त्राि होणारी िाडसक पाळी, आडण 

अांर्ािरून पाांढरे जाणे याांिर आळा घालण्यासाठी एक टॉडनक म्हणून कार्य करत.े ह ेअडनयडित येणारी पाळी 
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सुद्धा डनयडित करत.े ह ेदोन्ही डिळून अांर्ािरून पाांढरे जाणे आडण िाडसक पाळीतील डिकाराांिर खूपच प्रभािी 

आह.े अश्वर्ांध लचांता, ताण किी करत ेआडण डनरोर्ी असल्याची भािना डनिाफण करत.े याचा िापर सािान्य 

अशक्तपणािध्ये सुद्धा केला जातो. ह ेआकडी-रोधक, दाह-रोधक, क्षितािधफक आडण ऍण्टीऑडक्सडांट सुद्धा आह.े 

बाळतर्र ह ेआकडी-रोधक, शाांतता डिळिून दणेारे आडण डशराांसाठीच ेटॉडनक आह.े शतािरी ह ेआकडी-रोधक, 

पोषक, क्षितािधफक आडण एक ऍण्टीऑडक्सडांट आह.े ह े िडहलाांिधील िांध्यत्ि घालिते आडण स्त्री प्रजनन 

सांस्थेच े डिकार घालिते. डव्हब्रुनिचा िापर र्भाफशयाच्या रोर्ाांिध्ये आडण खूप रक्त स्त्राि होणा-या िाडसक 

पाळीिध्ये केला जातो. 

खूप रक्त स्त्राि होणा-या डिडिध िाडसक पाळीिध्ये उलाटकिबल उपयोर्ी आह.े सिफ प्रकारच ेअांर्ािरून पाांढरे 

जाणे आडण र्भाफशयाांच्या डिकाराांिध्य ेजेष्ठिध रोर् डनिारक आह.े िोथा ह ेदाह-रोधक आह,े र्भाफशयािधील 

डपळिटून होणा-या िेदनेिध्ये उपयोर्ी आह.े दारूहरड ह े जीिाणूरोधक, दाह-रोधक आह,े आडण िाडसक 

पाळीिध्ये खूप रक्तस्त्राि होण्यािर उपयोर्ी आह.े 

 

सुचडिल ेआह:े 

जास्त प्रिाणात रक्तस्त्राि होणे, अांर्ािरून पाांढरे जाणे, खूप रक्तस्त्राि होणारी िाडसक पाळी आडण अडनयिीत 

िाडसक पाळी. ह े िाडसक पाळीच्या आधीच्या आडण नांतरच्या डस्थतींसाठी सुद्धा उपयोर्ी आह े जस े की 

अशक्तपणा, पोटात डपळिटणारी िेदना होण,े िन:डस्थती डबघडणे, लचांता इ.  

 

िात्रा: 2 त े3 टीस्पून भरून कदिसातून दोन िेळा.  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

200 डिडल डसरपची बाटली 

 

चसेॉल 

बाह्य भार्ािर लािण्यासाठी 

 

िणफन: 

स्नायू दखुणे आडण िेदना होणे, छातीिध्ये कर् भरणे, आडण ब्रॉन्कायरटस (रु्फ्रु्साांच्या नळ्याांना सूज येणे) 

याांसाठी बाह्य भार्ािर लािण्यासाठी. 
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औषधाचे घटकद्रव्य:       प्रत्येक 100 ग्रॅ. 

          तेलािध्य ेसिािेश असतो 

र्ुांज (ऍब्रस डप्रकेटोरीयस)     7.5 गॅ्र. 

डिची पािडर (कॅडप्ससकि ऍनि)     6 गॅ्र. 

कोरर्ड (ऍलो बाबाफडडेन्सस)     5 गॅ्र. 

िोहरीच ेतेल (ब्राडसका कॅम्पेडस्रस)    4.75 गॅ्र. 

िेखांड (ऍकोरस कॅलिस)   ‘   5 गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)     3 गॅ्र. 

जिाल र्ोटा (क्रॉटन रटडग्लयि)     3 गॅ्र. 

खुरसनी ओिा (हाओडस्कऍिस नायजर)   0.65 गॅ्र. 

ओव्याच ेतेल (पायकोटीस अजिायन)    1.88 गॅ्र. 

लिांर् तेल (डिरटस कॅरीओकर्लस)    0.63 गॅ्र. 

पुकदना तेल       1.25 गॅ्र. 

खाद्य तेल       क्यू.एस./पुरेसे प्रिाण 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

र्ुांजाचा िापर दाह आडण िेदनेिध्ये केला जातो. िेखांडाचा िापर तीव्र सांडधिातािध्ये आडण जळजळ किी 

करण्यासाठी केला जातो. सुांठ त्या जार्ेचे उत्तेजक आडण िेदना शािक म्हणून उपयोर्ी आह.े जिाल र्ोटा चा 

िापर ब्रॉन्कायरटस, सांडधिात आडण साांध्याच े आडण हात पायाांचे िेदनादायक दखुणे यािध्य े केला जातो. 

ओव्याचा िापर दाह होण्यािध्ये केला जातो. डिची ही त्या जार्ेच्या जळजळ होण्यािर आडण िेदनेिर प्रभािी 

आह.े िेदनादायक दाह आडण व्रण पडणे यािर कोरर्ड लािली जात.े लिांर् तेल ह े एक डनजांतकू करण्याच े

(ऍन्टीसेडप्सटक/पू-रोधक), त्या जार्चे्या जळजळ होण्यािर आडण िेदनेिर लािल ेजात.े या दशेी िनौषधींच ेअकफ  

सांडधिात, साांध े कडक होणे, ब्रॉन्कायरटस आडण छातीिध्ये कर् भरणे आडण डोकेदखुी याांिर अडतशय 

पररणािकारक आह.े तसेच अधाांर्िायू िध्ये स्नायूांच्या ऊती नष्ट होण्यािर सुद्धा ह ेपररणािकारक आह.े 

 

लािणे: 

ह ेतेल िेदना होत असलेल्या आडण कडक झालेल्या जार्ेिर हळूिारपणे लािल ेपाडहजे. ब्रॉन्कायरटस िध्ये, 

छातीिर लािा आडण हळूिारपणे चोळा. लहान बाळाांच्या नाजूक त्िचेसाठी 1ल्या ककां िा 2-या िेळी 

लािल्यानांतर ज्िलनशील खाद्य पदाथफ डिसळून चेसॉलच ेसािर्थयफ किी केले जाऊ शकते.   
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पाकीट: 

50 डिडल तेलाची बाटली 

100 डिडल तेलाची बाटली 

 

डचडनयिको 

रक्ताची र्ुठळी किी करणा-या र्ोळ्या 

 

िणफन: 

अडत प्रिाणातील रक्तस्त्राि थाांबडिण्यासाठीच ेआयुिेकदक औषधाांच ेएक डिश्रण/सांयोजन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य:    आिरण नसलेल्या प्रत्येक  

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो  

रेिांदडचनी (रेहिे एम्बोडी)   44 डि.गॅ्र. 

कुटकी (डपक्रो-हीझा कुरोआ)    24 डि.गॅ्र. 

िायर्ळ (के्वरकस इन्रे्क्टोरीया)    3 डि.गॅ्र. 

दालडचनी (डसनॅनोिॉि झेलॅडनकि)             12 डि.गॅ्र. 

हृदपत्री/डतलपुष्टपी (डडडजटॅडलस पुरपुरा)   15 डि.गॅ्र. 

तुरटी       3 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

दालडचनी िातहारक, सांकोचक आडण भूक िधफक असण्याडशिाय, ह े एक चाांर्ले रक्तस्त्राि-रोधक आह.े ह े

र्भाफशयातील स्नायूांच े एक उत्तेजक आह,े र्भाफशयाच्या दोषपूणफ  आकुांचनािुळे प्रसुडत िेदनाांचा अिधी दीघफ 

झाल्यास याचा िापर केला जातो. िायर्ळ ह ेएक सौम्य रेचक आडण र्ुठळीरोधक आह,े आडण एक कडू टॉडनक 

आह.े हृदपत्री आडण रेिांदडचनी ह ेचाांर्ले रक्तस्त्राि-रोधक आहते. तुरटी एक रक्तस्त्राि-रोधक आह ेआडण रक्त 

येणे, पाईल्स/िूळव्याध आडण अांर्ािरून पाांढरे जाणे याांिर उपयोर्ी आह.े िाडसक पाळी येत नसल्यास ती सुरू 

होण्यासाठी कुटकी उपयोर्ी आह ेआडण िाडसकपाळीतील रक्तस्त्रािाचे प्रिाण िाढिते. 

 

सुचडिल ेआह:े 

जास्त प्रिाणात रक्तस्त्राि होण्यािर िर् त ेर्भाफशयातून होत असेल, िूळव्याधािुळे, नाक ककां िा तोंडातून होत 

असेल तरी आडण शौचास पातळ होत असेल तर. डस्त्रयाांिधील र्भाफशयाच्या, र्भफनडलकाांच्या, आडण 

अांडाशयच्या िेदना होण्याच्या तक्रारींिध्ये ओटीपोटासाठी सुडिण्यात आले आह.े 
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िात्रा: 

लहान िूले: 1/4 ते 1/2 र्ोळी, कदिसातून 3 िेळा. 

प्रौढ: 2 र्ोळ्या, कदिसातून 3 िेळा. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

 

डॅन्जाईन 

खोकल्याचे डनयांत्रण करण्यासाठीच्या खोकल्याच्या उबळ-रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

डाांग्या खोकल्यािरील िौल्यिान िनौषधी, डिशेषत: लहान िूलाांिधील डाांग्या खोकला, आडण खोकल्याची 

उबळ येणे यािर उपयोर्ी आह.े 

 

औषधाचे घटकद्रव्य:    आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो  

दधुी (इयुर्ोर्बफया डपलुडलरे्रा)     49 डि.गॅ्र. 

नला/रानतांबाख ु(लोबेडलया डनकोरटयानाएर्ोडलया) 30 डि.गॅ्र. 

िसाका/अडुळसा (आधतोड व्हडसका)    30 डि.गॅ्र. 

तुरटी       14 डि.गॅ्र. 

हुिा (एरे्ड्रा र्ेराडडयाना)     36 डि.गॅ्र. 

जेष्ठिध (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा)     7.0 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)      3.0 डि.गॅ्र. 

छोटाचांद/सपफर्ांधा (रॉिोडल्र्या सेरपेडन्टया)   2.0 डि.गॅ्र. 

बाळतर्र (व्हलॅेरीयान िाडलची)    2.0 डि.गॅ्र. 

हळद (करकुिा लोंर्ा)      0.31 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)     0.08 डि.गॅ्र. 

ओिा (पायचोरटस अजिायन)     0.11 डि.गॅ्र. 
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आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)    0.04 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)      0.04 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)     0.04 डि.गॅ्र. 

बडीशेप (र्ोएडनक्युलि व्हल्र्रे)    0.24 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

तुरटी ह े एक सांकोचक, खोकल्याची उबळ रोखणारे, सेडप्सटकरोधक आह े आडण श्वसन िार्ाफिर सुखकारक 

पररणाि करत.े अडुळसा ह े एक अत्यांत प्रडसद्ध कर् पाडणारे औषध आह े ज्याचा िापर तीव्र आडण जुनाट 

ब्रॉन्कायरटस िध्ये केला जातो. ह े कर् पातळ सुद्धा करत.े रानतांबाख ु ह े एक खोकल्याची उबळ रोखणारे, 

श्वासनडलका िोकळ्या करणारे आह,े याचा िापर िुख्यत:  खोकल्याचा हल्ला झाला असता श्वासनडलकाांच्या 

स्नायूांच े आकुांचन होऊन श्वासनडलकाांिध्य े अडथळा डनिाफण होतो तो दरू करण्यासाठी केला जातो. दधुी, 

खोकल्याच्या कें द्र (खोकला) दाबण्यािर कक्रया करत,े पण श्वास नडलकाांना आराि दते,े आडण ह ेडिशेषत: लहान 

िूलाांच्या खोकल्यािध्ये पररणािकारक आह.े हुिा, दम्यािध्ये अचानक येणारी खोकल्याची उबळ डनयांडत्रत 

करत.े जेष्ठिधाचा िापर कर् पाडण्यासाठीचे एक सौम्य औषध म्हणून केला जातो आडण श्वासनडलकाांच्या 

दाहक िेदना आडण जळजळ होण्याच्या डस्थती किी करते. अश्वर्ांध ह ेएक टॉडनक आह,े सांकोचक आडण चेता 

सांस्थेच ेिेदना शािक आह.े सपफर्ांधा आडण बाळतर्र ह ेसौम्य र्ुांर्ी आणणारे म्हणून िापरले जात.े  

 

सुचडिल ेआह:े 

त्रासदायक खोकल्याची उबळ येणे (डाांग्या खोकला), डिशेषत: डाांग्या खोकला. 

 

िात्रा: 

लहान िूलाांना: 1/4 त े1/2 र्ोळी प्रत्येक 4 तासाांनी. 

अर्दी लहान िूलाांना र्ोळ्याांची पूड केली जाते आडण िधातून कदली जात.े तीव्र सांदभाांिध्ये, ही िात्रा प्रत्येक 2 

तासाांनी पुन्हा कदली जात.े  

सािान्य रोर्प्रडतकारक शक्ती िाढडिण्यासाठी, आडण लिकर बरे होण्यासाठी, दधूाबरोबर आल्बो साांर् 

कदिसातून दोन िेळा दणे्याचा सल्ला कदला आह.े  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 
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डेस्िा 

दिा-रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

दम्यापासून आराि डिळण्यासाठीचे एक डिश्रण/सांयोजन. खोकला असताना कर् पाडण्यासाठी सुद्धा िापरले 

जात.े  

औषधाचे घटकद्रव्य:     आिरण नसलेल्या प्रत्यके 

र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो  

िसाका/अडुळसा (आधतोड व्हडसका)    40 डि.गॅ्र. 

हुिा (एरे्ड्रा र्ेराडडयाना)      130 डि.गॅ्र. 

दधुी (इयुर्ोर्बफया डपलुडलरे्रा)      40 डि.गॅ्र. 

नला/रानतांबाखुचा अकफ  (लोबेडलया डनकोरटयानाएर्ोडलया)  4 डि.गॅ्र. 

सेनेर्ा अकफ  (पॉडलर्ाला चायनेडसस)     10 डि.गॅ्र. 

काकडलशांर्ी (ऋस सक्सेडडेनया)      49 डि.गॅ्र. 

कां टकारी/रींर्णी (सोलॅनि जॅकक्वडनल)     49 डि.गॅ्र. 

बाळतर्र (व्हलॅेरीयान िाडलची)     39 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

हुिा श्वासनडलकेच्या स्नायूांना आराि दतेे, आडण दम्याचा हल्ला रोखण्यासाठी ककां िा किी करण्यासाठी याचा 

िापर केला जातो. रानतांबाखु ह े एक उबळ-रोधक आडण कर् पाडणारे आह े आडण दम्याचा हल्ला झाला 

असताना श्वासनडलकेच ेआकुांचन किी करण्यासाठी िुख्यत: िापरले जाते. दधुी, खोकल्याच्या कें द्र (खोकला) 

दाबण्यािर कक्रया करत,े पण श्वास नडलकाांना आराि दतेे, आडण ह े डिशेषत: लहान िूलाांच्या खोकल्यािध्य े

पररणािकारक आह.े सेनेर्ा कर् पाडण्यासाठीचे प्रडसद्ध असलेले औषध आह े आडण िुख्यत: खोकल्याच्या 

कें द्राला उत्तेडजत करण्यासाठी िापरले जात ेम्हणज ेखोकला येऊन कर्/िेकूड सहजपणे बाहरे पडतो. बाळतर्र 

एक उत्तेजक खोकल्याची उबळ थाांबडिणारे आडण र्ुांर्ी आणणारे आह.े काकडलशांर्ीचा उपयोर् खोकला, 

रु्फ्रु्साांचा क्षयरोर्, दिा आडण श्वसन िार्ाफच्या डस्थतींिर केला जातो. कां टकारी ह ेखोकला आडण दम्यािध्य े

उपयोर्ी आह.े   

 

सुचडिल ेआह:े 

* दम्याचा हल्ला रोखण्यासाठी.  
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* दिा, जुनाट खोकला, खोकला झाल्यानांतर श्वसन िार्ाफचे सांक्रिण होण,े सािान्य सदी, ब्रॉन्कायरटस याांच्या 

उपचारासाठी िापर केला जातो. 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या कदिसातून 3 ककां िा 4 िेळा. 

लहान िूले: 1/2 ते 1 र्ोळी प्रत्येक 4 तासाांनी. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

 

डयाडसन 

अडतसार-रोधक र्ोळ्या आडण लहान िूलाांसाठीचे डसरप 

 

िणफन: 

अडतसार आडण सांग्रहणीच्या उपचारासाठी औषधाांचे एक सुखद डिश्रण/सांयोजन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य:    प्रत्येक र्ोळीिध्य े  प्रत्येक  5 डिडल डसरप िध्य े

सिािेश असतो                  सिािेश असतो 

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)    32 डि.गॅ्र.   28 डि.गॅ्र. 

बेल (एग्ले िािेलोस)     87 डि.गॅ्र.   14 डि.गॅ्र. 

कुरची (होल-हने ऍण्टीडडसेंटेरीका)  66 डि.गॅ्र.   56 डि.गॅ्र. 

दारूहळद (बबेरीस ऍरीस्टाटा)    885 डि.गॅ्र.   886 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)   77 डि.गॅ्र. 

दोिाई/धई (िूडर्ोर्डफया फु्ररटकोसा)  97 डि.गॅ्र. 

ओिा (पायचोरटस अजिायन)    97 डि.गॅ्र. 

सातडिण (ऍल्स्टोडनया स्कोलारीस)   77 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 
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कुरची आडण बेल ह ेदोन्ही अडतसार आडण सांग्रहणीच्या उपचारासाठी चाांर्ली िाडहत असलेली औषधे आहते, 

डिशेषत: तीव्र आडण जुनाट अडिबाजन्य जुलाबािध्ये िापरले जात.े भारतीय आडण पािात्य अडधका-याांना 

कुरची ह ेअत्यांत प्रभािी असल्याचे आढळून आल ेआह.े बबेरीस ऍरीस्टाटा (दारूहळद) ह ेबॅडसलरीजन्य जुलाब 

(जीिाणूजन्य सांक्रिण) आडण जठर-आतड्ाचा दाह याांसह जीिाणूजन्य अडतसारािध्ये अत्यांत प्रभािी असल्याच े

आढळून आले आह.े ऍन्टअडिबा डहस्टोलायरटका च्या रॉर्ोझोलाईट आडण डसडस्टक या दोन्ही स्िरूपा डिरूद्ध 

प्रभािी असल्याच ेिानले जाते. दोिाईचा िापर अडतसार, सांग्रहणी आडण आतड्ाशी सांबांडधत तक्रारींिध्य ेकेला 

जातो. बाळहरडा जुनाट सांग्रहण े आडण अडतसारािध्य े खूपच उपयोर्ी आह.े ऍलस्टोडनया ह े जुनाट सांग्रहणी 

आडण अडतसार याांिध्ये उपयोर्ी आह.े जीरे पोटरू्र्ी दरू करत े आडण थांडािा दते.े ओिा, अडतसार आडण 

आतड्ािध्य ेकळ येऊन दखुण्यािध्ये उपयोर्ी आह.े  या औषधाांचे एक योग्य सांयोजन केिळ अडतसार आडण 

सांग्रहणी िर प्रभािी आह,े  पण आतड्ाच्या शे्लष्टिल त्िचा (आतड्ाच्या आतील पदर) शाांत करण्याचा पररणाि 

सुद्धा ह ेदतेात. डयाडसन ह ेसुरडक्षत आडण डिषारीपणापासून िुक्त आह.े  

 

सुचडिल ेआह:े 

अडिबाजन्य आडण बॅडसलरी जुलाब होण,े अडतसार, आतड्ाच्या आतील पदराचा दाह, आतड्ािधील ककण्िन 

(आांबट डपत्त), लहान िूलाांिधील अडतसार. 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या प्रत्येक 4 तासाांनी अडतसार थाांबेपयांत.  

नांतर 1 र्ोळी कदिसातून तीन िेळा याप्रिाणे पाच कदिसाांसाठी. 

लहान िूले: 1/2 ते 1 र्ोळी प्रत्येक 4 तासाांनी अडतसार थाांबेपयांत.  

नांतर 1/2 र्ोळी कदिसातून तीन िेळा याप्रिाणे पाच कदिसाांसाठी. 

 

लहान िूलाांसाठीचे डसरप 

 1/2 टीस्पून कदिसातून 3 िेळा 5 आठिडे त े6 िडहने ियाच्या लहान िूलाांसाठी. 

 1/2 टीस्पून प्रत्येक 6 तासाांनी 6 िडहन ेते 6 िषे ियाच्या लहान िूलाांसाठी. 

 1 टीस्पून कदिसातून 3 िेळा  6 िषाांपेक्षा जास्त ियाच्या लहान िूलाांसाठी. 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

 300 र्ोळ्याांची बाटली 

 60 डिडल च्या डसरपची बाटली 
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एन्रॉप्सस 

कान, नाक आडण घसा याांसाठीचे त्या जार्ेिर लािण्याचे ऍण्टीसेडप्सटक (पू नाशक). केिळ बाह्य भार्ािर 

लािण्यासाठी. 

 

िणफन: 

प्रभािी जीिाणूनाशक आडण त्या जार्ी लािण्यासाठीच्या पू नाशकासह िेदनाशाकि कक्रया पण करत.े 

कानािध्य,े नाकािध्य,े घसा आडण डहरड्ाांिध्ये त्या जार्ेिर लािण्यासाठी. टीप: डोळ्याांसाठी िापरू नय.े   

 

औषधाचे घटकद्रव्य: प्रत्येक100 ग्र ॅ

तेलािध्य ेसिािेश असतो 

डनलडर्री तेल  1.14 गॅ्र. 

कापूर   0.23 गॅ्र. 

खाद्य तेल आधारभूत  क्यू.एस. (पुरेस ेप्रिाण) 

पदाथफ रटकण्यासाठीचे सांरक्षक: रे्नॉल 

 

सुचडिल ेआह:े 

टॉडन्सल्स, घशाचा दाह याांसह तोंडाच्या आडण घशाच्या सांक्रिणाांसाठी. डहरड्ा आडण तोंडाच्या 

बोळक्यािधील शे्लष्टिल त्िचचे्या सांक्रिणाांसाठी, ककडलेल्या दाताांसाठी. कान आडण नाकािध्य ेएक थेंब म्हणून 

घालण्यासाठी. सांक्रडित जखिा आडण पू झालेल्या जार्ी लािण्यासाठी.  

 

लािणे/घालण:े 

प्रत्येक 3 तासाांनी एका कापसाच्या बोळ्याने लािणे. 

एक थेंब म्हणून घालण:े प्रत्येक 2-3 तासाांनी 1-2 थेंब. 

िलिपट्टी (ड्रलेसांर्) करण्यासाठी: औषधािध्ये बुडिलेल ेकापसाचे बोळे प्रत्येक 4 तासाांनी लािण्यासाठी. 

एका थांड रठकाणी, प्रकाशापासून दरू साठिण करा. िापर करण्याआधी व्यिडस्थत हलिा.  

 

पाकीट: 

 50 डिडल तेलाची बाटली 

100 डिडल तेलाची बाटली 
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फ्लजुने 

प्रभािी आडण सुरडक्षत डिषाणूरोधक र्ोळ्या.  

 

िणफन: 

डिषाणूजन्य सांसर्ाफिुळे होणा-या रोर्ाांचा सािना करण्यासाठीचे अत्यांत प्रभािी आडण सुरडक्षत आयुिेकदक 

िनौषधींच ेसांयोजन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

       प्रत्येक र्ोळीिध्य े

सिािेश असतो 

तुळस (ऑडसिि सँक्टि)      150 डि.गॅ्र. 

कालिेघ/भूलनांब अकफ  (एडँ्रोग्राकर्स पॅडनक्युलाटा)   60 डि.गॅ्र. 

कुटकी (पायक्रो-डहझा कुरोआ)     50 डि.गॅ्र. 

कडुललांब (िेडलया अझकदरचता)     80 डि.गॅ्र. 

र्ुळिेल (डतनोस्पोरा कॉर्डफर्ोडलया)    40 डि.गॅ्र. 

हळदीचे अकफ  (करकुिा लोंर्ा)     30 डि.गॅ्र. 

लसूण (ऍडलयि सॅरटव्हि)     20 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)     10 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)      10 डि.गॅ्र. 

काळे डिरे (पायपर डनग्रि)     10 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

तुळशीचा िापर व्यापक प्रिाणात एक प्रडतजैडिक, डिषाणूरोधक, ताप किी करणारे, एटँीऑडक्सडांट आडण एक  

इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक) म्हणून केला जातो. आयिुेदािध्ये भूलनांबाचा/कालिेघाचा 

िापर त्याच्या सूक्ष्िजीिी रोधक, प्रडतजैडिक, ताप किी करणारे, िेदनाशािक आडण एटँीऑडक्सडांट 

र्ुणधिाफिुळे केला जातो. कुटकीचा िापर एक डिषाणूरोधक, ताप किी करणारे, इम्युनोिॉडु्लेटर 

(रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक), सूक्ष्िजीिी रोधक आडण एटँीऑडक्सडांट म्हणून केला जातो. कडुललांब ह ेएक 

जीिाणूरोधक, सूक्ष्िजीिी रोधक, ताप किी करणारे, डिषाणूरोधक आडण िलेरीया रोधक म्हणून उपयोर्ी 

आह.े र्ुळिेल ह ेएक जीिाणूरोधक, इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक), सूक्ष्िजीिी रोधक, 

एटँीऑडक्सडांट आडण ताप किी करणारे म्हणून प्रभािी आह.े हळदीिध्य े जीिाणूरोधक, ऍलजीरोधक 
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(एटँीडहस्टॅडिडनक) आडण ताप किी करणारे र्ुणधिफ आहते. लसूण ह े एक जीिाणूरोधक, एण्टीसेडप्सटक, 

प्रडतजैडिक म्हणून अत्यांत प्रभािी आह.े  लसूण ह ेएक ताप किी करणारे, जीिाणूरोधक, िेदनाशािक आडण 

एटँीऑडक्सडांट म्हणून चाांर्ले आह.े लपांपळी ह े एक जीिाणूरोधक, यकृताच े रक्षण करणारे आडण जैडिक 

उपलब्धता िाढडिणारे आह.े काळ्याडि-याांचा िापर पारांपारीकररत्या एक िेदनाशािक, ताप किी करणारे, 

एटँीऑडक्सडांट आडण सूक्ष्िजीिी रोधक म्हणून केला जातो.  

 

सुचडिल ेआह:े 

डिषाणूजन्य फ्लू, डोकेदखुीसह ताप येणे, अांर्दखुी आडण/ककां िा स्नायूांची तीव्र िेदना, खोकला आडण सदी 

प्रडतबांडधत करण्यासाठी. डिषाणूजन्य तापाांच्या उपचारासाठी. 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या कदिसातून दोन िेळा. 

लहान िूले: 1/2 ते 1 र्ोळी कदिसातून दोन िेळा ियाप्रिाणे दणेे. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

60 र्ोळ्याांची एचडीपीई बाटली 

 

र्ॅस्रोिोन 

िातबद्धता आडण नव्हफस (कोणत्याही कारणाने झालेल)े अपचन च्या उपचारासाठींच्या र्ोळ्या.  

 

िणफन: 

जठर-आतड्ाशी सांबांडधत डिकाराांसाठीची िनौषधी असलेली औषधे.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

                 आिरण नसलेल्या प्रत्येक  

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 
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आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)   25 डि.गॅ्र. 

बडीशेप (र्ोएडनक्युलि व्हल्र्रे)     31 डि.गॅ्र. 

रेिांदडचनी (रेहिे िेडब्बयनि)    20 डि.गॅ्र. 

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)    15 डि.गॅ्र. 

बाळतर्र (व्हलॅेरीयान िाडलची)      24 डि.गॅ्र. 

डचत्रक/डचत्रिूल (प्सलम्बॅर्ो झेलॅडनका)   20 डि.गॅ्र. 

लघु तडलसपत्र (ऍबीस िेडब्बयाना)    8 डि.गॅ्र. 

पपई (कॅरीका पपया)      7 डि.गॅ्र. 

कुटकी (डपक्रो-हीझा कुरोआ)      5 डि.गॅ्र. 

िसाला िेलदोडा (ऍिोिि सुबुलॅटि)    2 डि.गॅ्र. 

डचरायता/ककराईत (स्िेर्टफया डचरायता)    5 डि.गॅ्र. 

धण े(कॉरीऍण्ड्रि सॅरटव्हि)     2 डि.गॅ्र. 

भृग्रा/िाका (एडक्लप्सटा अल्बा)     20 डि.गॅ्र. 

हळद (करकुिा लोंर्ा)     22 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)     5 डि.गॅ्र. 

ओिा (पायचोरटस अजिायन)     8 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)      25 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)     25 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)     25 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

रेिाांदडचनी आडण बाळहरडा याांच्या छो्ा िात्रा सांकोचक, डबटसफ (कडिटपणा) एक द्रिरूप औषध म्हणून 

कक्रया करत े आडण अडतसारािध्ये उपयोर्ी आह.े बडडशेप िातबद्धता पासून आराि दतेे. आिळ्याचा िापर 

नेहिी आतड्ाच्या हालचाली (शौचास होण)े डनयांडत्रत करण्यासाठी केला जातो. डचत्रक/डचत्रिूल ह ेअपचन, 

िूळव्याध आडण पोटाच्या तक्राांरींिध्य े उपयोर्ी आह.े  तडलसपत्र ह े एक िातहारक, भूक िाढिणारे आडण 

सांकोचन आह.े पपई, अपचनािध्ये आडण आतड्ाची जळजळ होण्यािध्य े जठर रसाांचा अभाि असल्यास 

उपयोर्ी आह.े कुटकीचा िापर ऍडसडडटी/डपत्त, डपत्तरसाशी सांबांडधत अपचन, अपचन आडण भूक न लार्णे 
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याांिध्य े केला जातो. बाळतर्र ह े भूक िाढिते. हळद सुर्ांडध, िातहारक आडण कृडिनाशक आह.े अश्वर्ांध ह े

टॉडनक आह.े िसाला िेलदोडा, डचरायता, धण,े िाका, ओिा, लपांपळी, सुांठ आडण डजरे ह ेसिफ अत्यांत चाांर्ले 

पाचक, िातहारक आडण भूक िाढडिणारे आह.े  

 

सुचडिल ेआह:े 

पचनाची दबुफलता, िातबद्धता, नव्हफस अपचन याांिध्य.े यकृताांच ेडिकारजन्य कायफ होत असल्यास. याची दहुरेी 

कक्रया डपत्त जास्त होण ेआडण डपत्त किी होण ेया दोन्हीिध्ये उपयोर्ी आह.े  

 

िात्रा: 

प्रौढ: जेिणाच्या 10-20 डिडनटे आधी ककां िा जेिणाांनांतर लरे्च 1 - 2 र्ोळ्या. 

लहान िूले: जेिणाच्या आधी ककां िा जेिणाांनांतर लरे्च 1/4 ते 1/2 र्ोळी. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

100 र्ोळ्याांची बाटली 

 

डर्डर् डसरप 

िुरूि आडण तारूग्ण्यडपरटकाांसाठीचा उपचार. 

 

िणफन: 

त्िचेच्या डिडिध डिकाराांच्या व्यिस्थापनासाठी सिग्र दषृ्टीकोन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य:    प्रत्येक 5 डिडल डसरप िध्ये 

सिािेश असतो 

अनांतिूल/अनांतिेल (हडेिडसेिस इांडडकस)   210 डि.गॅ्र. 

पुननफिा (बोएहृडिया डडरु्सा)    150 डि.गॅ्र. 

हळद (करकुिा लोंर्ा)     40 डि.गॅ्र. 

आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)  20 डि.गॅ्र. 
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बेहरा (टर्िफनाडलया बेलेरीका)    20 डि.गॅ्र. 

डहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)    20 डि.गॅ्र. 

शरपुांखा/उन्हाळी (टेफ्रोडसया पुरपुरीया)   30 डि.गॅ्र. 

कालिेघ/भूलनांब अकफ  (एडँ्रोग्राकर्स पॅडनक्युलाटा)  50 डि.गॅ्र. 

भृग्रा/िाका (एडक्लप्सटा अल्बा)    30 डि.गॅ्र. 

कोरर्ड (ऍलो इांडडका)     60 डि.गॅ्र. 

कडुललांब (अझकदरचता इांडडका)    70 डि.गॅ्र. 

र्ुळिेल (रटनोस्पोरा कॉर्डफर्ोडलया)   90 डि.गॅ्र. 

र्ुलाब (रोसा डिॅास्केना)     50 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

अनांतिूल/अनांतिेल ह े एक प्रबळ लघिीचे प्रिाण िाढडिणारे, ऍण्टीऑडक्सडांट, दाह-रोधक, यकृताच े टॉडनक, 

इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक) आडण सूक्ष्िजीिी रोधक आह.े पुननफिा ह े लघिीचे प्रिाण 

िाढडिण्यािध्ये, ताण सहन करण्याची शक्ती दणेारे, ताण-रोधक, दाह-रोधक, यकृताच े टॉडनक, सारक, रक्त 

शुद्ध करणारे, जीिाणूरोधक आडण इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक) म्हणून अत्यांत प्रभािी 

आह.े हळदीिध्य ेसूक्ष्िजीिी रोधक, दाह-रोधक, बुरशी-रोधक, ऍण्टीऑडक्सडांट, ऍलजी-रोधक कक्रया आह ेआडण 

त्िचेचा रांर् कर्का पडतो/किी होतो त्यािध्ये उपयोर्ी आह.े डत्रर्ळा ह े आतड े आडण रक्त स्िच्छ करणारी 

म्हणून प्रभािी आह,े त्िचेचा ताण आडण रांर् सुधारत,े ताण-रोधक आडण ऍण्टीऑडक्सडांट कक्रया प्रदान करत.े  

शरपुांखा/उन्हाळी ह े ऍलजी-रोधक, जीिाणूरोधक, दाह-रोधक, इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद 

डनयांत्रक), ऍण्टीऑडक्सडांट, थर्िफजेडनक (चयापचय िाढिून ऊजाफ/उष्टणता डनिाफण करणारे), सारक, यकृताच े

टॉडनक आडण त्िचेची काळजी घेणारे म्हणून उपयुक्त आह.े िाका एक प्रभािी डिषाणूरोधक, जीिाणूरोधक 

यकृताच े रक्षण करणारे आडण ऍण्टीऑडक्सडांट आह.े कोरर्ड ह े डिशेषकरून कृडिनाशक, सारक, यकृताच े

टॉडनक, दाह-रोधक, जीिाणूरोधक आडण इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक) र्ुणधिफ असलेल े

आह.े कालिेघ/भूलनांब उष्टणता दरू करत ेआडण डिषारी पदाथफ काढून टाकते, तसेच ह ेएक सूक्ष्िजीिी रोधक, 

दाह-रोधक, कृडिनाशक आह ेआडण यकृत रोर्ाांिध्ये उपयुक्त आह.े कडुललांब ह ेत्िचेच्या रोर्ाांिध्ये जीिाणूरोधक, 

बुरशीरोधक, डिषाणूरोधक आडण दाह-रोधक म्हणून उपयोर्ी आह.े र्ुलाब ह े एक ऍण्टीऑडक्सडांट, थांडािा 

दणेारे, सूक्ष्िजीिीरोधक आडण उत्कृष्ठ रक्त शुद्ध करणारे आह.े र्ुळिेल ह े प्रभािी जीिाणूरोधक, 

सूक्ष्िजीिीरोधक, दाह-रोधक, ऍलजी-रोधक, थिोजेडनक (चयापचय िाढिून ऊजाफ /उष्टणता डनिाफण करणारे), 

ताण-रोधक, ऍण्टीऑडक्सडांट आडण इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक) आह.े  

 

सुचडिल ेआह:े 
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त्िचेचे जीिाणूजन्य सांक्रिण, सांसर्फजन्य आडण ऍलर्जफक त्िचेचे रोर्, खरूज, र्जकणफ/रींर्ििफ, िुरूि, 

तारूण्यडपरटका आडण त्िचेचे इतर डिकार. 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 2 टीस्पून भरून कदिसातून दोन िेळा. 

लहान िूले: 1 टीस्पून भरून कदिसातून दोन िेळा. 

 

पाकीट: 

200 डिडल डसरपची बाटली 

 

ग्रणॅ्डी- को 

हृदयासाठीच्या टॉडनकच्या र्ोळ्या 

 

िणफन: 

आयुिेकदक औषधाांच ेडिश्रण/सांयोजन ज ेहृदयािर उत्तेजक कक्रया करत ेआडण लघिीचे प्रिाण िाढिण्याची 

कक्रया करत.े  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:     आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

अजुफन (टर्िफनाडलया अजुफन)    103 डि.गॅ्र. 

पुननफिा (बोएहृडिया डडरु्सा)   120 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)     87 डि.गॅ्र. 

खुरसनी ओिा (हाओडस्कऍिस नायजर)   66 डि.गॅ्र. 

हृदपत्री/डतलपुष्टपी (डडडजटॅडलस पुरपुरा)    483 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)     153 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 
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अजुफन, अश्वर्ांध आडण पुननफिा िध्ये हृदयािरील टॉडनकची कक्रया आह ेआडण लघिीचे प्रिाण िाढडिण्यािध्ये 

उपयोर्ी आह.े खुरसनी िध्ये सौम्य र्ुांर्ी आणणारी कक्रया असत,े पण ह ेहृदयाला पे्ररीत करत.े हृदपत्रीचा िापर 

हृदयाचे टॉडनक म्हणून केला जातो. सुांठ ही एक िातहारक आडण उत्तेजक आह.े 

 

सुचडिल ेआह:े 

हृदयािध्य ेधडधडणे आडण श्वास घेण्यास त्रास होण ेयाांपासून आराि डिळण्यासाठी हृदयाचे एक टॉडनक आह.े 

सांचय करण्याच्या पररणािापासून ककां िा िादक कक्रयापासून िुक्त आह.े ह ेजलोदरािध्ये उपयोर्ी आह,े कारण ह े

लघिीचे प्रिाण िाढडिते आडण याचा िापर ऑरर्ॅडनक हृदय रोर्ािध्ये (हृदयाची रचना बदलणारा रोर्), 

िूत्रलपांडाांच्या दखुण्यािध्ये केला जाऊ शकतो.  

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या, कदिसाला तीन िेळा. हृदयात धडधड होण ेककां िा हृदयाची सांबांडधत दम्यािध्ये थोड्ा 

धोडया अांतरान ेजास्त िेळा कदल ेजाऊ शकत.े  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 100 र्ोळ्याांची बाटली 

 

हिेोप्सलेक्स 

सांसर्फजन्य-रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

सांसर्फजन्य डस्थतींसाठीच्या रोर्प्रडतबांधासाठीच्या ककां िा उपचारासाठीच्या आयुिेकदक औषधे असलेल्या र्ोळ्या.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:     आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

डचरायता/ककराईत (स्िेर्टफया डचरायता)   40 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)      40 डि.गॅ्र. 

स्िणफडक्षरी/काांटेधोत्रा (आरे्िोन िेडक्सकाना)  28 डि.गॅ्र. 
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रूई (कॅलोरॉडपस डर्र्ाांरटया)     32 डि.गॅ्र. 

अनांतिूल/अनांतिेल (हडेिडसेिस इांडडकस)   60 डि.गॅ्र. 

र्ांधक        2 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

भारतीय िनौषधी औषधाांच ेएक डिश्रण/सांयोजन ज्याची डशर्ारस दाह होणा-या आडण सेडप्सटक/र्ळू झालेल्या 

डस्थतींिध्य ेकेली जात.े डिशेषत: सतत असणा-या जुनाट सांदभाांिध्ये प्रभािी आह,े डिशेषकरून जुनाट सेडप्ससस 

पूयुक्त र्ोड होण.े डचरायता/ककराईत ह ेएक भूक िाढडिणारे आडण ताप किी करणारे आह.े अनांतिेलचा िापर 

रक्त शुद्ध करण्यासाठी केला जातो. अश्वर्ांध ह ेएक टॉडनक आह ेआडण पयाफयी आह.े स्िणफडक्षरी/काांटेधोत्रा, रूई 

आडण र्ांधक याांचा िापर जुनाट त्िचा रोर्ाांिध्ये केला जातो.  

 

सुचडिल ेआह:े 

पू असलेले र्ोड, र्ळू, व्रण, जखिा, जुनाट ब्रॉन्कायरटस, जुनाट टॉडन्सलायरटस आडण पू झाल्यािुळे ताप येणे. 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 – 2 र्ोळ्या, कदिसातून  3  िेळा. 

लहान िूले (5 िषाांपेक्षा जास्त ियाची): 1/4 त े1/2 र्ोळी, कदिसातून  3  िेळा. 

आपत्कालीन सांदभाांिध्ये उच्च िात्रा ज्यास्त िेळा कदल्या जाऊ शकतात, जसजशी रूग्णािध्ये सुधारणा होईल 

तसतस ेही िात्रा किी करािी आडण िाांत्राांिधील अांतर िाढिािे. 

 

दषु्टपररणाि: सल्र्रची ऍलजी असलले्या रूग्णाांिध्य ेडिरूद्ध लक्षण दशफडित े

 

पाकीट: 100 र्ोळ्याांची बाटली 

 

हर्बफटासफ 

यकृत डिकाराांच्या उपचारासाठीच्या र्ोळ्या आडण लहान िूलाांसाठीचे डसरप 

 

िणफन: 

आयिेकदक औषधाांचे डिश्रण/सांयोजन ज्यािध्य ेभूक न लार्णे, सुस्तािलेले यकृत, डपत्त रस जास्त स्त्रिणे आडण 

बद्धकोष्ठतासाठीच ेकडिट आडण इतर सकक्रय डसद्धाांत असतात.  

 



46 

जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक   प्रत्येक 5 डिडल डसरपिध्य े

र्ोळीिध्ये सिािेश असत   सिािेश असतो 

िांडजष्ठा (रूडबया कॉर्डफर्ोडलया)         56 डि.गॅ्र.    12 डि.गॅ्र. 

बडीशेप (र्ोएडनक्युलि व्हल्र्रे)         31 डि.गॅ्र.    4 डि.गॅ्र. 

डचरायता/ककराईत (स्िेर्टफया डचरायता)        79 डि.गॅ्र.    14 डि.गॅ्र. 

भृग्रा/िाका (एडक्लप्सटा अल्बा)           34 डि.गॅ्र.    8 डि.गॅ्र. 

सोनािुखी अकफ  (कॅडसया आँरु्डस्टर्ोडलया)         17 डि.गॅ्र.    19 डि.गॅ्र. 

नार्रकेशर (िेसुआ रे्रीया)            9 डि.गॅ्र. 

कायर्ळ (िायरीका नार्ी)           5 डि.गॅ्र. 

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)            7 डि.गॅ्र. 

धण े(कॉरीऍण्ड्रि सॅरटव्हि)           18 डि.गॅ्र. 

र्ुग्र्ुळ (बालसॅिोडने्ड्रॉन िुकुलl)          17 डि.गॅ्र. 

हळद (करकुिा लोंर्ा)                     17 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)            4 डि.गॅ्र. 

ओिा (पायचोरटस अजिायन)           6 डि.गॅ्र. 

आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)           2 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)            2 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)            2 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

डचरायता/ककराईत आडण िांडजष्ठा भूक लार्ण्याची डस्थती सुधारत ेआडण डिषारी पदाथफ शरीरातनू बाहरे काढत.े 

सोनिुखी आडण बडीशेप डपत्तरसाचा स्त्राि िाढडिण्याची कक्रया करत ेआडण यकृताचे कायफ सुधारत.े िाका ह े

यकृताचा आडण डप्सलहाचा आकार िाढण्यािर त्याच्या उपचारात्िक कक्रयेसाठी िाडहत आह.े सांसर्फजन्य 

कािीळीिध्य े यकृत पेशी एकत्र राहाव्यात आडण त्याांच े कायफ सािान्यपणे चालािे म्हणून याचा िापर केला 

जातो. ह ेयकृताच्या सोरायडसस (व्रण पडणे) िध्ये सुद्धा िापरले जात.े नार्केशरचा िापर एक सांकोचक आडण 

भूक िाढडिणारे म्हणून िापरले जात.े कायर्ळ ह े एक सुर्ांधी आडण सांकोचक आह.े बाळहरड्ाचा िापर 

िातबद्धता,  पोटदखुी आडण डप्सलहा आडण यकृताचा आकार िाढणे याांिर केला जातो. धणे ह े एक सुर्ांधी, 

उत्तेजक, िातहारक, पोटदखुी किी करणारे आडण  डप्सलहा आडण यकृताचा आकार िाढणे याांिर केला जातो. 

र्ुग्र्ुळ चा उपयोर् आतड्ाचे जांतनुाशक आडण आतड्ािधून शे्लष्टिल त्िचा स्त्रिण्याच्या जुनाट डिकारािध्ये 

आडण िातहारक, उत्तेजक, आडण पाचक म्हणून केला जातो.  
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सुचडिल ेआह:े 

यकृताच े डिकार, अपचन, िातबद्धता, अपचन, भूक न लार्णे, बद्धकोष्ठता, सांसर्फजन्य कािीळ, डपत्तरसाच्या 

प्रिाहाचे डिकार, यकृताचा नुकताच झालेला सोरायडसस. प्रडतजैडिके, तोंडािाटे घेतली जाणारी र्भफडनरोधके 

आडण इतर औषधे याांिुळे झालेली यकृताची हानी.  

 

िात्रा: 

3 आठिड्ाांच्या एका उपचाराची डशर्ारस खालील प्रिाणे करण्यात आली आह:े 

प्रौढ: पडहल्या आठिड्ािध्ये, 2 त े 3 र्ोळ्या जेिणाच्या आधी. 2-या आडण 3-या आठिड्ािध्ये, 1 र्ोळी 

िुख्य जेिणाांच्या आधी दररोज तीन िेळा.  

लहान िूले: र्ोळ्या: प्रौढाांच्या िात्रेची अधी िात्रा. 

डसरप: 1 त े2 टीस्पून्स भरून कदिसातून दोन ते तीन िेळा. 

हर्बफटासफ डजतके कदिस आिश्यक असेल डततके कदिस दररोज दोन ककां िा तीन िेळा घेतली जाऊ शकते.  

पुरेसे पाणी प्सयायल े पाडहजे. कािीळीच्या उपचारािध्ये ह े ककनोटोिाईन बरोबर कदल े असता उत्ति असत.े 

अपचनािध्य ेिॅग्नाईन बरोबर ह ेकदल ेअसता उत्ति असत.े डपत्त रसाशी सांबांडधत डिकारािध्ये, िळिळणे, उलटी 

होण ेयाांिध्य ेडव्हटेस्सन बरोबर सुद्धा कदल ेजाऊ शकत.े  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

250 र्ोळ्याांची बाटली 

100 डिडल डसरपची बाटली 

 

हबो-सल्र् 

अांतर्फत ऍण्टीसेडप्सटक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

िनौषधींची औषधे जी अांतर्फत ऍण्टीसेडप्सटक म्हणून कक्रया करू शकतात आडण त्िचेच्या जुनाट इसब आडण 

अल्सर (व्रण पडणे) िध्ये िदत करतात. 
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औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक   

र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो 

हळद (करकुिा लोंर्ा)     32 डि.गॅ्र. 

र्ांधक     22 डि.गॅ्र. 

रूई (कॅलोरॉडपस डर्र्ाांरटया)    40 डि.गॅ्र. 

डहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)         80 डि.गॅ्र. 

डचरायता/ककराईत (स्िेर्टफया डचरायता) 212 डि.गॅ्र. 

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)   643 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

डहरडा आडण बाळहरडा ह ेसांकोचन, टॉडनक्स, रक्त शुद्ध करणारे आह ेआडण िूत्र रोर्ाांिध्ये सुद्धा िापरले जात.े 

डचरायता/ककराईत ह े एक टॉडनक, भूक िाढिणारे आडण ताप किी करणारे आह.े हळदीचा िापर त्िचा 

रोर्ाांिध्ये आतून आडण बाहरेून दोन्हीिधून केला जातो. डिडिध प्रकारच्या त्िचा रोर्ाांिध्ये रूईचा खूप उपयोर् 

आह.े र्ांधकाचा िापर जुनाट त्िचा रोर्ाांिध्ये केला जातो.  

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या, कदिसातून  तीन िेळा. 

हबो-सल्र् र्ोळ्याांची पूड केली जात ेआडण 5 भार् व्हसॅडलन ककां िा रीपॅन्टो (क्रीि) िध्ये डिसळता येते आडण 

प्रभाडित भार् कोिट पाण्याने धुिून आडण िऊ कापडाने कोरडा करून त्या जार्ी लािले जात.े  

 

दषु्टपररणाि: सल्र्रची ऍलजी असलले्या रूग्णाांिध्य ेडिरूद्ध लक्षण दशफडित े

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

300 र्ोळ्याांची बाटली 

 

हाईपडसल 

कोलेस्टेरॉल किी करणा-या र्ोळ्या 

 

िणफन: 
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उच्च कोलेस्टेरॉल (हायपरकोलेस्टेरोलेडिया ककां िा हायपरडलडपडडेिया) चे पररणािकारक व्यिस्थापन 

कारण्यासाठीच ेिनौषधींचे डिश्रण/सांयोजन.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:     आिरण असलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

र्ुग्र्ुळ (बालसॅिोडने्ड्रॉन िुकुलl)   300 डि.गॅ्र. 

लसूण (ऍडलयि सॅरटव्हि )   300 डि.गॅ्र. 

कुरकुडिन (हळदीच)े अकफ  (7:1)   100 डि.गॅ्र. 

जिस (डलनि उडसटैडस्सिि)   100 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

र्ुग्र्ुळािुळे कोलेस्टेरॉल किी होत ेआडण एक ऍण्टीऑडक्सडांट म्हणून काि करत.े लसूण कोलेस्टेरॉल किी करत े

आडण ह ेऍण्टीऑडक्सडांट आडण िुद्धत्ि-रोधक र्ुणधिफ प्रदान करत.े हजारो िषाांपासून कुरकुडिन, हळदीिधील 

सकक्रय घटकाचा िापर केला आह े आडण एक कायफक्षि ऍण्टीऑडक्सडांट असण्याडशिाय, ह े

हायपरकोलेस्टेरोलेडिया (कोलेस्टेरॉल जास्त होण)े यािध्ये सुद्धा एक पररणािकारक उपचार प्रदान करत.े 

जिस ककां िा जिसाच्या डबया ऍथेरोस्केलेरोरटक (हृदय धिन्याांिध्ये कोलेस्टेरॉल, चरबी जिा झाल्यािुळे) हृदय 

धिनीच्या डिकारािध्ये सांरक्षण दतेे, रक्तातील कोलेस्टेरॉल, एलडीएल कोस्टेरॉल पातळ्या, आडण प्सलेटलेट 

िाढणे किी करत ेयाडशिाय ऍण्टीऑडक्सडांट म्हणून काि करत.े 

 

सुचडिल ेआह:े 

उच्च कोलेस्टेरॉल (एलडीएल/िाईट कोलेस्टेरॉल) डनयांडत्रत करण्यासाठी आडण एचडीएल (चाांर्ले कोलेस्टेरॉल) 

िाढडिण्यासाठी. डनयडित िापर केल्याने रक्त िाडहन्या डनरोर्ी राहतात आडण कोलेस्टेरॉलच्या उच्च 

पातळ्याांिुळे होणा-या जोखिी किी करत.े  

 

िात्रा – एक र्ोळी कदिसातनू दोन िेळा 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

60 र्ोळ्याांची एचडीपीई बाटली 
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आयोडबन 

सािान्य सदी आडण ऍलजीच्या उपचारासाठीच्या र्ोळ्या 

 

िणफन: 

िाराांिार होणा-या सदीच्या हल्ल्याांडिरूद्ध शरीर िजबूत करण्यासाठीच ेआयुिेकदक औषधाांचे डिश्रण/सांयोजन. 

तसेच टॉडन्सलायरटस, त्िचेचे डिकार आडण इतर ऍलर्जफज िध्ये उपयोर्ी आह.े  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक र्ोळीिध्य े

सिािेश असतो 

ब्राम्ही (हायड्रोकोटाईल ऍडसऍरटका)  44 डि.गॅ्र. 

डचरायता/ककराईत (स्िेर्टफया डचरायता) 44 डि.गॅ्र. 

अनांतिूल/अनांतिेल (हडेिडसेिस इांडडकस)  155 डि.गॅ्र. 

र्ांधक          8 डि.गॅ्र. 

पनिार िेंदी (लॉसोडनया अल्बा)    11 डि.गॅ्र. 

कडुललांब (िेडलयाअझकदरचता)    22 डि.गॅ्र. 

रूई (कॅलोरॉडपस डर्र्ाांरटया)    62 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

पनिार/िेंदी ह े एक सांकोचन आह े आडण त्िचेच्या रोर्ाांचा प्रडतबांध करण्यासाठी िापरले जात.े रूई ह े एक 

पेटके/कळ-रोधक कर् पाडणारे आह.े कडुललांब ह ेकृडिनाशक, ऍण्टीसेडप्सटक, सांकोचक, आडण एक टॉडनक आह.े 

डचरायता/ककराईत ह ेएक टॉडनक, भूक िाढिणारे आडण ताप किी करणारे आह.े र्ांधक ह े त्िचा आडण श्वास 

नडलकाांच्या शे्लष्टिल त्िचाांना उत्तेडजत करणारे आह.े ब्राम्ही ह ेत्िचारोर्ाांिध्ये, व्रण पडण्यािध्ये उपयोर्ी आह े

आडण एक टॉडनक आह.े अनांतिूल/अनांतिेल ह ेएक पयाफयी टॉडनक आह ेआडण याचा िापर त्िचा रोर्ाांिध्ये, व्रण 

पडण्यािर आडण एक ऍण्टीऑडक्सडांट म्हणून केला जातो.  

 

सुचडिल ेआह:े 

िारांिार सदीचा हल्ला होणे. तसेच टॉडन्सलायरटस आडण त्िचा डिकाराांिध्य ेिापरले जात.े जुनाट आजारानांतर 

सािान्य अशक्तपणा आल्यास, आयोडबनच ेआल्बो साांर् बरोबर सांयोजन करून दतेा येते.  

 

िात्रा: 
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प्रौढ: 1 र्ोळी, कदिसातून 3 िेळा चार आठिड्ाांसाठी 

लहान िूले: ½ र्ोळी, कदिसातून 3 िेळा. 

 

दषु्टपररणाि: सल्र्रची ऍलजी असलले्या रूग्णाांिध्य ेडिरूद्ध लक्षण दशफडित े

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

300 र्ोळ्याांची बाटली 

 

कॉर्डलन डसरप 

खोकला-रोधक कर् पाडणारे डसरप 

 

िणफन: 

 

खोकल्याच्या उपचारासाठी चाांर्ले िाडहत असलेले कर् पाडणारी आयुिेकदक औषधे असणारे डसरप. तसेच ह े

दिा आडण ब्रॉन्कायरटसच्या उपचारािध्ये सुद्धा डनदडेशत करण्यात आल ेआह.े 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

          प्रत्येक 5 डिडल डसरपिध्य े 

           सिािेश असतो  

िसाका/अडुळसा (आधतोड व्हडसका)   135 डि.गॅ्र. 

दधुी (इयुर्ोर्बफया डपलुडलरे्रा)                30 डि.गॅ्र. 

हुिा (एरे्ड्रा र्ेराडडयाना)                90 डि.गॅ्र. 

जेष्ठिध (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा)                          210 डि.गॅ्र. 

सेनेर्ा अर्क (पॉडलर्ाला चायनेडसस)       30 डि.गॅ्र. 

नला/रानतांबाख ु(लोबेडलया डनकोरटयानाएर्ोडलया)  15 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

िसाका/अडुळसा ह े एक कर् पाडणारे आडण जाड आडण डचकट िेकूड/कर् पातळ करणारे आह े म्हणज े त े

सहजपणे बाहरे पाडता येते. िध्यिती चेता सांस्थेिर कक्रया करून दधुी आराि दतेे. हुिा, दम्याची धाप डनयांडत्रत 

करत.े जेष्ठिध ह ेएक सौम्य कर् पाडणारे आह ेआडण खोकलाशािक आह.े सेनेर्ा ह ेएक अत्यांत कायफक्षि कर् 
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पाडणारे आह.े नला/रानतांबाखु ह ेकर् पाडणारे आडण श्वासनडलका डिस्तारणारे आह.े या सूत्रीकरणािध्ये अशा 

घटकद्रव्याांचा सिािेश आह ेजे खोकल्याची सिफ लक्षणे डनिारतात. याला कोणतेही दषु्टपररणाि नाहीत आडण 

दीघफकाळ दतेा येऊ शकते. 

लहान िूलाांिध्ये, अखांड खोकला असतो, त्याांना किीतकिी 2 आठिडे कदल ेपाडहजे आडण आिश्यकतेनुसार, 

प्रडतसादािर अिलांबून पुढे चालू ठेिल ेपाडहजे. 

 

सुचडिल ेआह:े 

सांक्रिण, खिखिणे, ब्रॉन्कायरटस आडण श्वासनडलका-आिळणे याच्याशी सांबांध असलेला निजात बालके आडण 

लहान िूलाांचा खोकला. लहान िूलाांच्या सततच्या जुनाट खोल्यासाठी आडण दम्याच्या खोकल्यासाठी. 

 

िात्रा: 

निजात बालके: 1/4 टीस्पून कदिसातून 3 िेळा. 

1 ते 5 िषाफची लहान िूले: अधाफ टीस्पून कदिसातून 3 िेळा. 

5 िषाांपेक्षा जास्त ियाची लहान िूले: एक टीस्पून कदिसातून 3 िेळा. 

प्रौढ: 2 टीस्पून भरून कदिसातून 4  िेळा (4 त े6 तासाांच्या अांतराांनी). 

 

पाकीट:100 डिडल डसरपची बाटली 

 

कोडफ्लन 

खोकला-रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

खोकल्याच्या, दम्याच्या खोकल्याच्या आडण ब्रॉन्कायरटसच्या उपचारासाठी चाांर्ले िाडहत असलेली कर् 

पाडणारी आडण खोकला दाबणारी आयुिेकदक औषधे असणा-या र्ोळ्या.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:     आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

िसाका/अडुळसा (आधतोड व्हडसका)        140 डि.गॅ्र. 

हुिा (एरे्ड्रा र्ेराडडयाना)            60 डि.गॅ्र. 

सेनेर्ा (पॉडलर्ाला चायनेडसस)          20 डि.गॅ्र. 

नला/रानतांबाख ु(लोबेडलया डनकोरटयानाएर्ोडलया)      10 डि.गॅ्र. 
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दधुी (इयुर्ोर्बफया डपलुडलरे्रा)      20 डि.गॅ्र. 

जेष्ठिध अकफ  (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा)               20 डि.गॅ्र. 

कबाबडचनी/कांकोल (क्युबेब ऑकर्डसनाडलस)   10 डि.गॅ्र. 

कायर्ळ (िायरीका नार्ी)            122 डि.गॅ्र. 

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)             326 डि.गॅ्र. 

स्िणफडक्षरी/काांटेधोत्रा (आरे्िोन िेडक्सकाना)       4 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)                           2 डि.गॅ्र. 

काकडलशांर्ी (ऋस सक्सेडडेनया)                        406 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

िसाका/अडुळसा ह े एक कर् पाडणारे आडण जाड आडण डचकट िेकूड/कर् पातळ करणारे आह े म्हणज े त े

सहजपणे बाहरे पाडता येऊ शकते. िध्यिती चेता सांस्थेिर कक्रया करून दधुी आराि दतेे. जेष्ठिध ह ेएक सौम्य 

कर् पाडणारे आह े आडण खोकलाशािक आह.े हुिा, दम्याची धाप डनयांडत्रत करते. नला/रानतांबाख ु ह े कर् 

पाडणारे आडण श्वासनडलका डिस्तारणारे आह.े कायर्ळाचा िापर जुनाट खोकला, दिा, ब्रॉन्कायरटस, आडण 

रु्फ्रु्साांच्या डिकारािध्य े होतो. कबाबडचनी/कांकोल आडण सेनेर्ा ह े कर् पाडणारे आडण उत्तेजक आहते. 

बाळहरड्ाचा िापर खोकल्यािध्ये आडण दम्यािध्य ेकेला जातो. स्िणफडक्षरी/काांटेधोत्रा ह ेकर् पाडणारे आडण 

र्ुांर्ी आणणारे आह.े लपांपलीचा िापर सदी, खोकला आडण दिा याांिध्ये केला जातो. काकडलशांर्ी ह ेएक कर् 

पाडणारे आडण एक दिा-रोधक आह,े आडण याचा िापर श्वसन िार्ाफच्या डस्थतींिध्ये केला जातो.  

 

सुचडिल ेआह:े 

तीव्र आडण जुनाट खोकला. खोकला शाांत करणारे आडण उबळ-रोधक म्हणून उपयोर्ी आह.े खिखि होणा-या 

डिडिध खोकल्यािध्ये उपयोर्ी आह.े  

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या कदिसातून 3 िेळा. 

लहान िूले:  1/4 ते 1/2 र्ोळी ियानुसार डनयांडत्रत करािी. 

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

300 र्ोळ्याांची बाटली 
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कायनोटोिाईन 

यकृताच्या डिकाराांच्या (सांसर्फजन्य कािीळ) उपचारासाठीच्या र्ोळ्या आडण लहान िूलाांसाठीच ेडसरप.  

 

िणफन: 

यकृताच्या डिकाराच्या उपचारासाठीच ेआयुिेकदक औषधाांचे एक डिश्रण/सांयोजन. डिशेषत: सांसर्फजन्य 

कािीळीिध्य ेप्रभािी असत.े  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

         आिरण नसलेल्या प्रत्येक  प्रत्येक  5 डिडल डसरप िध्य े

         र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो     सिािेश असतो 

भृग्रा/िाका (एडक्लप्सटा अल्बा)     52 डि.गॅ्र.   9 डि.गॅ्र. 

कुटकी (डपक्रोरीझा कुरोआ)   34 डि.गॅ्र.   5 डि.गॅ्र. 

रेिांदडचनी (रेहिे िेडब्बयनि)   23 डि.गॅ्र.   5 डि.गॅ्र. 

र्ांधक          5 डि.गॅ्र.   -- 

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)                        11 डि.गॅ्र.   25 डि.गॅ्र. 

पुननफिा (बोएहृडिया डडरु्सा)                        50 डि.गॅ्र.           125 डि.गॅ्र. 

िांडजष्ठा (रूडबया कॉर्डफर्ोडलया)    27 डि.गॅ्र. 

िेखांड (ऍकोरस कॅलिस)      7 डि.गॅ्र. 

आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)    58 डि.गॅ्र. 

िखल/कडु इांद्रािण (डसट्रुलस कोलोडसडन्थस)    9 डि.गॅ्र. 

पॅप्रा/पादिेल (पॉडडकर्लि इिोडी)     9 डि.गॅ्र. 

लिांर् (िायरटस कॅरीओकर्लस)      7 डि.गॅ्र. 

जायर्ळ (िायरीडस्टका फॅ्रग्रॅन्स)            7 डि.गॅ्र. 

दालडचनी (डसनॅनोिॉि झेलॅडनकि)             11 डि.गॅ्र. 

हळद (करकुिा लोंर्ा)                         17 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)      4 डि.गॅ्र. 

ओिा (पायचोरटस अजिायन)               6 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)                           2 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)                 2 डि.गॅ्र. 

बडीशेप (र्ोएडनक्युलि व्हल्र्रे)     13 डि.गॅ्र. 
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औषधडनिाफणशास्त्र: 

रेिांदडचनी ह े सौम्य सारक आह े आडण तसेच ह े सांकोचक, कडिट आह,े आडण अडतसाराच्या उपचारासाठी 

उपयोर्ी आह.े र्ांधक एक सौम्य रेचक आह ेआडण डपत्तरसाच्या स्त्रिण्याचे प्रिाण िाढडिते. बाळहरडा यकृताचा 

आकार िाढला असल्यास त्यािर उपयोर्ी आह.े कुटकी ह े हायड्रोर्ॉर् (आतड्ातील पाणी बाहरे टाकणारे), 

सारक/शरीराच ेशुद्धीकरण करणारे आह ेआडण इतर घटकाांची कक्रया िाढडिते. पुननफिा ह ेसुद्धा लघिीचे प्रिाण 

िाढडिण्यासाठी, सूज किी करण्यासाठी आडण जलोदरािध्ये उपयोर्ी असल्याचे िाडहत आह.े भृग्रा/िाका ककां िा 

भृांर्राज ह ेयकृताच्या डिकाराांपासून आराि दणे्यासाठीचे िाडहत असलेले औषध आह.े ह े डनरोर्ी डपत्तरसान े

पक्वाशयाच्या डपशव्या धुिून डपत्तरसाचा स्त्राि िाढडिणाची कक्रया करणारे आडण यकृताच े टॉडनक आह.े 

िखल/कडु इांद्रािण ह े आतड्ातील जांतूांिर, बद्धकोष्ठता आडण कािीळ याांिर उपयोर्ी आह.े पॅप्रा/पादिेल ह े

सुस्तािलेल्या यकृतासाठीच ेएक खात्रीशीर शुद्धीकरणाच ेसाधन आह,े डपत्तरस तयार होण ेआडण स्त्रिणे याांचे 

प्रिाण िाढडिणारे आह ेआडण डपत्ताशयाशी सांबांडधत तापाांिध्ये िापरले जाते. िांडजष्ठाचा िापर कािीळीिध्य े

केला जातो. िेखांड, आिळा, लिांर्, जायर्ळ, ओिा, लपांपळी, डजरे, बडडशेप, दालडचनी, हळद आडण सुांठ याांचा 

िापर िातहारक, उत्तेजक, सुर्ांधी आडण पाचक म्हणून केला जातो.         

 

सुचडिल ेआह:े 

सांसर्फजन्य कािीळीिध्ये, कायनोटोिाईन डपताशयाच्या िार्ाफिध्ये एक सौम्य सेडप्सटक-रोधक कक्रया प्रदान करत.े 

काही कदिसाांिधेच कािीळ बरी करत.े 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या कदिसातून 3 िेळा. 

लहान िूले:  1/2 र्ोळी कदिसातून 3 िेळा ककां िा 1 त े2 टीस्पून भरून कदिसातून 2  ते 3 िेळा . 

 

दषु्टपररणाि: सल्र्रची ऍलजी असलले्या रूग्णाांिध्य ेडिरूद्ध लक्षण दशफडित े

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

250 र्ोळ्याांची बाटली 

100 डिडल डसरपची बाटली 
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डलव्हडॅक्टन – जी 

ऍण्टीऑडक्सडांट र्ोळ्या 

 

िणफन: 

िाधफक्यािुळे येणा-या अशक्तपणासाठीचे आडण िृद्धत्िाच्या डिकाराांसाठीच ेहबो-डिनरल डिश्रण-सांयोजन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य 

प्रत्येक र्ोळीिध्य े

               सिािेश असतो 

अश्वर्ांध अकफ  (डिथाडनया सॉडिरे्रा)    225 डि.गॅ्र. 

िण्डूकपणी अकफ  (सेंटेल्ला ऍडसऍरटका)     100 डि.गॅ्र. 

ब्राम्ही अकफ  (बॅकोपा िोडन्नएरा)                         125 डि.गॅ्र. 

शुद्ध डशलाजीत                   60 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

 

अश्वर्ांधाचा िापर आयुिेदािध्ये व्यापकपणाने केला जातो. पारांपारीकपणे िूळाचा िापर शक्ती िाढडिण्यासाठी 

आडण एकूण आरोग्य आडण आयुष्टय िाढडिण्यासाठी एक सािान्य टॉडनक म्हणून केला जातो. अडलकडचे 

करण्यात आलेल्या सांशोधनािध्ये डसद्ध झाल े आह े की अश्वर्ांध िृद्धत्ि दरू ठेिण्यासाठी, यौिन पुन्हा प्राप्त 

करण्यासाठी अत्यांत िदतर्ार आह,े चेता सांस्थेचे सांरक्षक, ताण-रोधक, इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक 

प्रडतसाद डनयांत्रक), ताण सहन करण्याची शक्ती दणेारे, ऍण्टीऑडक्सडांट म्हणून उपयोर्ी आह ेआडण अश्वर्ांध 

िध्यि ियात येणा-या सिस्याांसाठीचे एक टॉडनक आह.े  

 

आयुिेदािध्ये ब्राम्हीचा िापर 3000 िषाांपेक्षा जास्त काळ केला जात आह,े हा िापर त्याच्या स्िरणशक्ती 

िाढडिण्याच्या कक्रयेसाठी केला जातो जे अडलकडच्या सांशोधनािध्ये डसद्ध झाल ेआह.े ब्राम्ही िेंदसूाठीचे एक 

टॉडनक म्हणून, स्िरणशक्ती सुधारणारे, एक ताण सहन करण्याची शक्ती दणेारे, एक ऑडक्सडण्ट, एक लचांता 

घालिणारे एजांट/कारक, आडण एक चेतासांस्था-सांरक्षक म्हणून उपयोर्ी आह.े 

 

िांडूकपणी आयुिेदािधील िापर िेंदसूाठीचे एक टॉडनक म्हणून केला जातो. िैज्ञाडनक सांशोधनािध्ये ह े डसद्ध 

झाल े आह े की ह े स्िरणशक्ती िाढडिण्यासाठी उपयोर्ी आह,े रोर्प्रडतकारकशक्ती िाढडिते आडण यािध्य े

ताणरोधक रु्णधिफ आहते. जे सािान्य अशक्तपणा सुध्दा किी करत ेआडण ितफणुकीची पद्धत सुधारत.े  
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डशलाजीत ह ेएक इम्युनोिॉडु्लेटर (रोर्प्रडतकारक प्रडतसाद डनयांत्रक) आह ेआडण िृद्धापकाळातील 

सिस्याांसाठी अत्यांत प्रभािी आह.े सािान्य आडण लैंडर्क अशक्तपणािध्ये याचा िापर एक कािोत्तेजक म्हणून 

व्यापक प्रिाणात केला जातो.  

 

िात्रा: नाश्ता आडण दपुारच्या जेिणानांतर प्रत्येकी एक र्ोळा घेण.े  

 

सुचडिल ेआह:े 

िाधफक्यािुळे येणा-या अशक्तपणासाठी, स्नायूांच्या ऊती नष्ट होण्यािर, िृद्धापकाळातील एक टॉडनक म्हणून, 

ऍण्टीऑडक्सडांट, ताण रोधक, ताण सहन करण्याची शक्ती दणेारे म्हणून आडण िृद्धापकाळाशी सांबांडधत 

लक्षणाांिध्य ेजस ेकी:  

 िन:डस्थतीिधील आडण िानडसक कायाफतील बदल. 

 जीिनाची र्ुणित्ता दबुफल होणे.  

 स्िरणशक्ती नष्ट होण.े 

 डनद्रानाश. 

 थकिा येणे. 

 काििासना किी होण.े 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 60 र्ोळ्याांची एचडीपीई बाटली 

 

औषधी दांत िांजन 

 

िणफन:  

दाताांच्या ऊतींचा दाह होणे, डहरड्ाांना सूज येणे आडण डहरड्ा रठसूळ होऊन रक्त येणे याांसाठीच ेउत्कृष्ठ 

डिश्रण/सांयोजन.  
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औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक 100 ग्र.ॅिध्य े

सिािेश असतो 

हररतकी/डहरडा  12 डि.गॅ्र. 

िािलडांर्   15 डि.गॅ्र.  

कानन एरांड    20 डि.गॅ्र. 

िेम्बाका   17 डि.गॅ्र. 

ओिा    1 डि.गॅ्र. 

तुरटी   34 डि.गॅ्र. 

र्ांधरपूर/कापूर तेल    1 डि.गॅ्र. 

सुधा     क्यू.एस./पुरेसे प्रिाण  

 

औषधडनिाफणशास्त्र:  

बारीक पूड केलेल्या हरीतकीचा िापर एक दांतिांजन म्हणून केला जातो, याचा उपयोर् डहरड्ाांना रक्त येणे 

आडण डहरड्ाांना जखि होणे याच्यािर केला जातो. िािलडांर्ाचा उपयोर् दातदखुी आडण तोंड येणे याच्यािर 

केला जातो. कानन एरांडाचा उपयोर् डहरड्ाांना िजबूती दणे्यासाठी होतो. िेम्बाका ककां िा कडुललांब दातदखुी, 

श्वासाची दरु्ांधी आडण डहरड्ाांचे रोर् बरे करतात. ओिा ह े एक ऍण्टीसेडप्सटक,  िेदनशािक, बडधरपणा 

आणणारे आडण एक जीिाणूरोधक आह.े तुरटी रठसूळ झालेल्या, रक्त येणा-या डहरड्ाांसाठी, सैल झालेल्या 

दाताांसाठी आडण तोंड आलेल्यासाठी िापरले जात.े   

 

सुचडिल ेआह:े 

दाताांच्या ऊतींचा दाह होणे, डहरड्ाांना सूज येणे आडण श्वासाची दरु्ांधी याांसाठी. 

 

लािणे: 

दांतिांजनान े दात घासण्यासाठी आडण डहरड्ा चोळण्यासाठी िापर केला जातो. दांतिांजनाचा उपयोर् 

केल्यानांतर 5 – 10 डिडनटे तोंडाची चूळ भरू नका ककां िा र्ुळण्या करू नका. रात्री झोपण्याच्या आधी आडण 

सकाळी पडहल्याांदा या दांतिांजनाचा उपयोर् करा. एक ग्लासभर कोिट पाण्यािध्ये 5 डिडल डिसळा आडण 

र्ुळण्या करण्यासाठी िापरा.   

डनयडित िापर केल्यान ेदाताांच्या ऊतींचा दाह होण ेबरे होत.े जर येथ ेखूप पू झाला असेल, ककां िा श्वासाला 

दरु्ांधी येत असेल (हडॅलटोडसस) तर रात्री आडण सकाळी दांतिांजनान े दात घासल्यानांतर आडण डहरड्ा 

चोळल्यानांतर डहरड्ाांना लािण्याचे लेपन म्हणून एन्रॉप्ससचा िापर करा.  
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पाकीट: 

50 गॅ्र. पािडरची एचडीपीई जार/डबी. 

 

िडेडटॅब 

खोकला-रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

खोकल्यािर त्याच्या उपचारात्िक पररणािासाठी चाांर्ले िाडहत असलेले आयुिेकदक औषधाांचे डिश्रण/सांयोजन. 

अशक्तपणासह जुनाट खोकल्यािध्ये शरीरसांस्थेला बळ दणे्यासाठी कपर्दफका भस्िाचा सिािेश असतो.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक र्ोळीिध्य े 

सिािेश असतो     

नला/रानतांबाख ु(लोबेडलया डनकोरटयानाएर्ोडलया)       51 डि.गॅ्र. 

दधुी (इयुर्ोर्बफया डपलुडलरे्रा)         27 डि.गॅ्र. 

कपर्दफका भस्ि (कॅडल्सनेड कौराईज)            7 डि.गॅ्र. 

िसाका/अडुळसा (आधतोड व्हडसका)         63 डि.गॅ्र. 

लसूण (ऍडलयि सॅरटव्हि)           7 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

अडुळसा, नला/रानतांबाखु आडण दधुी ह े कर् पातळ करण्यािधील कर् बाहरे टाकण्यासाठी उपयोर्ी आहते 

(तीव्र खोकल्यासाठी कॉर्डलनपाहा).  लसणािध्य े कर् बाहरे पाडणारे, ऍण्टीसेडप्सटक, घािाचे प्रिाण 

िाढडिणारे आडण लघिीचे प्रिाण िाढडिणारे र्ुणधिफ आहते. याचा िापर जुनाट ब्रॉन्कायरटस आडण 

रु्फ्रु्साच्या इतर डस्थतींिध्ये केला र्ेला आह.े कपदफक भस्ि ह ेएक सािान्य टॉडनक म्हणून काि करत ेअस े

िानले र्ेले आह ेडिशेषत: रु्फ्रु्साच्या जुनाट रोर्ाांिध्ये उदा. क्षयरोर्ािध्य.े   

 

सुचडिल ेआह:े 

जुनाट खोकला, क्षयरोर्ातील खोकला आडण जुनाट दम्याचा खोकला. 

टीप: तीव्र खोकल्यासाठी, कोडफ्लनचा िापर करा. त्रासदायक उबळ येण्याच्या खोकल्यासाठी आलटून पालटून 

डनॅ्जाईन आडण डसे्िा चा िापर करा. छातीला चेसॉल ककां िा रबजॉन न ेिसाज/चोळले जाऊ शकत.े   
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िात्रा: 

1 ते 2 र्ोळ्या दधूाबरोबर ककां िा िधाबरोबर, दररोज तीन िेळा.  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

20 र्ोळ्याांची बाटली. 

 

िरे्सफना 

िधुिेह-रोधक कॅप्सस्युल्स 

 

िणफन: 

िेर्सफना ह ेएक पॉली हबफल (अनेक िनौषधी असलेल)े ह ेइन्सुडलनिर अिलांडबत्ि-नसलले्या आनुिांडशक 

िधुिेहाच्या (प्रकार 2 चा िधुिेह) व्यिस्थापनासाठी प्रभािी असलेले डिश्रण/सांयोजन आह.े  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक कॅप्सस्यलुिध्य े

सिािेश असतो 

िेरालसांर्ी/बेडकीचा पाला (डजिेिा डसल्व्हसे्रे)  75 डि.गॅ्र. 

कारल े(िोिॉर्डफका चराडन्टया)    81 डि.गॅ्र. 

तरिडा (कॅडस्सया औरीक्युलाटा)    63 डि.गॅ्र. 

जाांभुळ (डसडझडर्यि क्युडिन)    96 डि.गॅ्र. 

आिळा (पॅडलऍन्थस एडम्ब्लका)   48 डि.गॅ्र. 

कडुललांब (िेडलयाअझकदरचता)     30 डि.गॅ्र. 

िेथी (रायर्ोनेल्ला र्ोएनि ग्रेडसयि)   15 डि.गॅ्र. 

कोिाई (कॉककडनया इांडडका)    93 डि.गॅ्र. 

र्ुळिेल (रटनोस्पोरा कॉर्डफर्ोडलया)  63 डि.गॅ्र. 

जिाखार      12 डि.गॅ्र. 
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औषधडनिाफणशास्त्र: 

िेरालसांर्ी/बेडकीचा पाला, कारल,े तरिडा, आिळा, कडुलनांब, र्ुळिेल ह ेिधुिेहाच्या  उपचारासाठी उपयोर्ी 

आहते. जाांभुळािध्ये िधुिेह-रोधक कक्रया आह ेआडण त्यािध्ये रे्नोडलक (चयापचयाशी सांबांडधत) पदाथफ असतो, 

स्टाचफचे (डपष्ठिय पदाथाांचे) साखरेिध्ये होणा-या डनदानात्िक पररितफनाला अडथळा डनिाफण करत ेआडण तसेच 

लघिीिधील साखरेचे प्रिाण किी करत ेआडण िधुिेहातील तहान दरू करत.े िेथी एक िधुिेह-रोधक पररणाि 

प्रदान करत ेआडण याचा िापर इन्सुडलन बरोबर सुद्धा करता येतो. कोिाई हा इन्सुडलन साठीचा एक स्िदशेी 

पयाफय आह ेआडण साखरेच ेप्रिाण किी करण्यािध्य ेलक्षणीय पररणाि दतेे.  

 

सुचडिल ेआह:े 

प्रकार-2 च्या िधुिेहासाठी 

 

िात्रा: 

नाश्ता, दपुारचे जेिण आडण रात्रीचे जेिण करण्याच्या 30 डिडनटे आधी 1 ते 2 कॅप्सस्युल्स. 

 

उपचारात्िक िापर: 

िेर्सफना, इन्सुडलनिर अिलांडबत्ि-नसलेल्या आनुिांडशक िधुिेहाच्या (प्रकार 2 चा िधुिेह) प्रभािी 

डनयांत्रणासाठी या िात्राांच्या शे्रणीिध्ये घेण्याचा सल्ला दणेे सुरडक्षत असू शकेल, डिशेषत: सािान्यापेक्षा जास्त 

िजन असलेल्या रूग्णाांना ह ेउपयोर्ी आह.े  

 

डिरूद्ध लक्षण:े  

इन्सुडलनिर अिलांडबत्ि (प्रकार-1 चा िधुिेह) असलेल्याांसाठी, िधुिेहाशी सांबांडधत केटोडसस, पूयुक्त र्ोड 

झाल्यास, र्रोदरपणािध्ये आडण स्तनपान कालािधीिध्ये शकफ रेचे प्रिाण अत्यांत उच्च असल्यास 

(हायपरग्लायसेडिया)  िेर्सफनाची डशर्ारस केली जात नाही.  

 

दषु्टपररणाि: 

डशर्ारस केलेल्या िात्रा कदल्या असता काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 कॅपस्युल्सची एक स्रीप अशा 5  स्रीप्ससचा बॉक्स 
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नवे्हॉस्स 

चेतासांस्थेचा अशक्तपणा आडण लचांता याांच्या उपचारासाठीच्या र्ोळ्या. 

 

िणफन: 

चेतासांस्थतेील डबघाड आडण चेतासांस्थेिरील ताणाच े डिडिध प्रकटीकरण (स्िरूपे) याांसाठीच े आयुिेकदक 

औषधाांचे एक डिश्रण/सांयोजन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

खुरसनी ओिा (हाओडस्कऍिस नायजर)       20 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)         60 डि.गॅ्र. 

जेष्ठिध (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा)       45 डि.गॅ्र. 

जायर्ळ (िायरीडस्टका फॅ्रग्रॅन्स)        05 डि.गॅ्र. 

र्ोखरू (ररबुलस टेरेडस्रस)        80 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

खुरसनी ओिा ह ेएक सांिोहक, र्ुांर्ी आणणारे म्हणून, आडण आतड्ािध्ये डपळिटून कळ येणे यािर आडण िूत्र 

िार्ाफसाठी िापरले जात.े र्ोखरू ह ेिीयफपात होण ेआडण र्ॉस्रे्टयुरीया (लघिीिध्ये र्ॉस्रे्टचे प्रिाण जास्त 

असणे) आडण प्रजनन-िूत्र िार्ाांच्या सिस्या असल्याच्या सांदभाफत एक टॉडनक, कािोत्तेजक आडण शीतलता 

दणेारे  म्हणून िापरले जाते. जेष्ठिधाचा िापर एक टॉडनक, शीतलता दणेारे आडण िेदनाशािक म्हणून केला 

जातो. अश्वर्ांध ह ेर्ुांर्ी आणणारे आडण टॉडनक आह.े जायर्ळ ह ेएक सुर्ांधी आडण एक उत्तेजक आह.े  

 

सुचडिल ेआह:े 

चेता सांस्थेची सिफ लक्षणे कदसून येणे, लचांता, िारांिार लघिीला होण,े जठर-आतड्ािध्ये पेटके येणे, कां प सुटणे 

इ. साठी. जासत् प्रिाणात शारीररक आडण िानडसक ताणािुळे चेतासांस्थेिध्य े डबघाड होण.े चैतन्य नाहीस े

होण,े िीयफपतन, असािान्य लैंडर्क इच्छा ककां िा जास्त प्रिाणात घाि येणे. िानडसक कायफ थाांबित नाही, ककां िा 

िानडसक र्ोंधळ होऊ दते नाही. 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या प्रत्येक 3 ते 4 तासाांनी. दधूाबरोबर घेतल्यास उत्ति असते. 
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लहान िूले: 1/4 ते 1/2 र्ोळी प्रत्येक 4 तासाांनी. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

100 र्ोळ्याांची बाटली 

 

ओलोडसन 

केस िजबूत व्हािेत आडण चतेासांस्था शाांत करण्यासाठी टाळू/डोक्यािरच्या त्िचेिर  िसाज करण्यासाठीच े

बाह्य भार्ािर लािायच ेतेल. 

 

िणफन: 

चेतासांस्था शाांत करण्याची कक्रया करण्यासाठीच ेखाद्य तलेािध्ये डिसळलेले आयुिेकदक िनौषधींचे अकफ .   

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक 100ग्रॅ. तेलािध्य े

सिािेश असतो 

भृग्रा/िाका (एडक्लप्सटा अल्बा)      0.66 डि.गॅ्र. 

कडुललांब (िेडलयाअझकदरचता)      0.66 डि.गॅ्र. 

र्जर्ा (कॅएसालडपडनया बॉण्डक)     0.66 डि.गॅ्र. 

ब्राम्ही (हायड्रोकोटाईल ऍडसऍरटका)    0.66 डि.गॅ्र. 

िेर्थया (ररर्ोनेल्ला र्ोएनि ग्रॅएडसयि)       2.2 डि.गॅ्र. 

धोतरा (धतुरा िेटेल)      1.32 डि.गॅ्र. 

आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)   3.33 डि.गॅ्र. 

खाद्य तेल        क्यू.एस./पुरेसे प्रिाण 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

सुप्रडसद्ध भारतीय औषधी िनस्पतींच्या तेलाचा अकफ . जेव्हा बाहरेच्या भार्ािर चोळतो, तेव्हा ह ेस्नायूांना आडण 

डशराांना शाांत करणा-या टॉडनकचा पररणाि दते,े आडण त्िचेच्या ब-याच डस्थतींिध्ये जखि ब-या होण्याचा 

सुद्धा पररणाि दतेे. ह ेनसाांची आक्रिकता सुद्धा डनयांडत्रत करत,े आडण सौम्य बडधरपणा दणे्याची कक्रया सुद्धा 

करत.े आिळा ह ेटॅडन्नसन े(डिरघळणा-या पदाथाफने) सिृद्ध आडण ह ेकर्क्स्ड तेल (िार् होऊन उडून न जाणारे) 
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आह.े ह ेकेसाांना िजबूती दतेे आडण केसाांच्या िाढीला चालना दते.े ब्राम्ही ह ेएक त्या जार्ी लािण्याचे उत्तेजक 

आह,े ह ेसोलिटलेली त्िचा, इसब आडण त्िचेिर व्रण पडणे याांसाठी उपयोर्ी आह.े भृग्रा/िाका िध्ये तेलात 

डिरघळणारे रांर् असतात, ह ेटक्कल पडणे आडण त्िचा रोर्ाांिध्ये उपयोर्ी आह.े कडुलनांब उिाांना िारण्यासाठी 

आडण डोक्यािरील त्िचेचे सोलिटणे बरे करण्यासाठी उपयोर्ी आह.े िेर्थयाांच्या दाण्याांिध्ये थांडािा दणे्याचा 

आडण त्िचा िऊ करण्याचा पररणाि असतो, केसाांच्या िाढील चालना दतेे, तसेच केस र्ळणे सुद्धा थाांबित.े 

धोतरा उिाांना प्रडतबांध करण्यासाठी आडण त्िचा सोलिटण्यासाठी उपयोर्ी आह.े र्जग्यािध्य े कर्क्स्ड तेल 

आह ेज ेपक्षघात आडण चेतासांस्थेच्या तक्रारींसाठी उपयोर्ी आह.े  

 

लािणे: 

याचा िापर केसाांच ेतेल म्हणून केला जातो. रात्री झोपण्याच्या आधी डोक्यािरच्या त्िचेिर बोटाांनी िसाज 

केला असता, रात्री शाांत झोप लार्ते, डोकेदखुीपासून आराि डिळतो आडण सौम्य र्ुांर्ी आणणारी कक्रया दतेे. 

यािध्य ेकेसाांच्या िाढीसाठीची टॉडनकची एक कक्रया आह ेआडण केस र्ळण्यािर िापरता येते. शरीरािर िसाज 

करण्यासाठी कोणत्याही तेलाबरोबर 1: 5  च्या प्रिाणात डिसळा आडण अांघोळीच्या आधी िसाज करा. 

ओलोडसन ह े  अपस्िार, उन्िाद आडण उदाडसनतचे्या डिकाराांिध्ये उपयोर्ी आह.े जर िध्यकणाफच्या पातळ 

त्िचेिर कोणतेही डछद्र नसले, तर डोक्यािर लािण्या व्यडतरीक्त कानािध्य े कदिसातून एक िेळा दोन थेंब 

घाला. 

 

पाकीट: 

50 डिडल तेलाची बाटली 

100 डिडल तेलाची बाटली 

 

रेिोरीन 

हृिॅरटक-रोधक (साांध्याांचा डिकार) कॅप्सस्युल्स 

 

िणफन: 

हृिॅटॉईड सांडधिात आडण ऑडस्टओअथ्राफयरटस (एक प्रकारचा सांधीिात) याांसाठीच ेआयुिेकदक औषधाांच ेएक 

डिश्रण/सांयोजन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक कॅप्सस्यलुिध्य े

सिािेश असतो 
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र्ुग्र्ुळ (बालसॅिोडने्ड्रॉन िुकुलl)      100 डि.गॅ्र. 

आिळा (पॅडलऍन्थस एडम्ब्लका)     37 डि.गॅ्र. 

पाांढरे िीठ (सोडडयि क्लोरीडि)     37 डि.गॅ्र. 

सैंधि (पोटॅस्सी नायरास)      37 डि.गॅ्र. 

डहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)      37 डि.गॅ्र. 

बेहरा (टर्िफनाडलया बेलेरीका)     37 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)     37 डि.गॅ्र. 

काळे डिरे (पायपर डनग्रि)    37 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)       37 डि.गॅ्र. 

र्जडपप्सपल (डस्कन्डाप्ससस ऑकर्डसनाडलस)    37 डि.गॅ्र. 

िािलडांर् (एम्बेडलया राईबस)    37 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)    37 डि.गॅ्र. 

काळेजीरे (कॅरि डनग्रि)      37 डि.गॅ्र. 

कबाबडचनी/कांकोल (क्युबेब ऑकर्डसनाडलस)  37 डि.गॅ्र. 

कुलनाांजन (ऍडल्पडनया र्ॅलांर्ा)     37 डि.गॅ्र. 

डनरर्ुडी (व्हायटेक्स नेर्ुांडो)     37 डि.गॅ्र. 

धण े(कॉरीऍण्ड्रि सॅरटव्हि)      37 डि.गॅ्र. 

लघु तडलसपत्र (ऍबीस िेडब्बयाना)     37 डि.गॅ्र. 

कुटकी (डपक्रो-हीझा कुरोआ)    37 डि.गॅ्र. 

िोथा (सायपरस रोटाांडस)       37 डि.गॅ्र. 

छोटा िेलदोडा (एलेट्टारीया कॅडािोिि)    37 डि.गॅ्र. 

लहान र्ोखरू (ररबुलस टेरेडस्रस)     37 डि.गॅ्र. 

जिाखार (पोटॅडशयि काबोनस)     37 डि.गॅ्र. 

िेखांड (ऍकोरस कॅलिस)     37 डि.गॅ्र. 

डिठा इन्दारजौ/श्वेत कुटज (व्रृघरटया रटन्कटोरीया)   37 डि.गॅ्र. 

ओिा (पायचोरटस अजिायन)      37 डि.गॅ्र. 

अडतडिष (ऍकोडनटि हटेेरोकर्लि)    37 डि.गॅ्र. 

सदाि (रूता ग्रॅव्हओेलेन्स)     37 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 
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साांध्याांिधील दाह किी करत;े िेदना ब-या करत;े स्नायूांचे डपळिटणे डनयांडत्रत करत;े चरबीची झीज 

होण्यािधील बदलाांचा िेर् किी करत.े र्ुग्र्ळु जो रेिोरीनचा घटक आह े त े हायपो-डलडपडडेिक (डलडपडचे 

प्रिाण किी असणे) आडण हायपो-कोलेस्टेरेडिक (कोलेस्टेरॉलचे प्रिाण किी असणे) कक्रया प्रदान करत.े 

 

सुचडिल ेआह:े 

हृिॅटॉईड सांडधिात, ऑडस्टओ-सांडधिात, अथ्राफडल्जया (साांधेदखुी), ऍडन्कलोलझांर् स्पॉडन्डलायरटस (एक प्रकारचा 

सांडधिात), सव्हाफयकल स्पॉडन्डलायरटस (िणक्याांना सजू येणे), आडण खाांद े बाहू याांची सांलक्षणे. लठ्ठपणा 

असलेल्या रूग्णाांिध्ये रेिोरीनचा एक बोनस (जास्तीचा) र्ायदा म्हणज ेरक्तातील कोलेस्टेरॉलच्या पातळ्या 

किी होण.े 

 

िात्रा: 

प्रौढ: सुरूिातीला: पडहल्या 15 कदिसाांसाठी 2 कॅप्सस्युल्स कदिसातून 3 िेळा. 

त्यानांतर: 1 कॅप्सस्युल कदिसातून 3 िेळा किीतकिी 90 कदिसाांसाठी.  अशक्त आडण किकुित असलेल ेरूग्ण 

एखाद्या किी िात्रेलासुद्धा प्रडतसाद दऊे शकतील. जीिनसत्ि सी ककां िा एक ताज ेललांबूिर्ीय र्ळ रोज खाल्ल े

पाडहजे. 

 

डिरूद्ध लक्षण:े र्रोदरपणािध्ये , स्तनपान करण्याच्या िेळी आडण अडतसारािध्य.े  

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 कॅप्सस्युल्सची एक स्रीप अशा 3 स्रीप्ससचा बॉक्स 

 

रेिोरीन तले  

हृिॅरटक-रोधक तेल 

 

िणफन: 

सांडधिातािधील िेदना, साांधदेखुी, साांधे कडक होण ेआडण सायरटका (पाठ, कां बर, कुल्ले, पोट-या याांिध्य ेिेदना 

कळा येणे) याांसाठीच ेआयुिेकदक औषधाांच ेएक सांयोजन.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

 

प्रत्येक 100 डि.ग्र.ॅ तेलािध्य े
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सिािेश असतो 

र्ुग्र्ुळ (बालसॅिोडने्ड्रॉन िुकुलl)   5 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)    5 डि.गॅ्र. 

डनरर्ुडी (व्हायटेक्स नेर्ुांडो)   5 डि.गॅ्र. 

रसना (ऍडल्पडनया र्ॅलांर्ा)    5 डि.गॅ्र. 

हळद (करकुिा लोंर्ा)     2 डि.गॅ्र. 

शेिर्ा (िोरींर्ा ओलेइरे्रा)    5 डि.गॅ्र. 

धोतरा (धतुरा िेटेल)     3 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)    3 डि.गॅ्र. 

एरांड (रीडसनस कॉम्युडनस)    4 डि.गॅ्र. 

रूई (कॅलोरॉडपस डर्र्ाांरटया)     3 डि.गॅ्र. 

कापूर (कॅम्र्ोरा ऑकर्डसनारि)    5 डि.गॅ्र. 

पुकदना अकफ  (िेंथा आव्हडेन्सस)    5 डि.गॅ्र. 

र्ांधपुरा तेल (लिांटर ग्रीन ऑईल)    6 डिडल 

र्ांधडबरोजा (पायनस पॅलसररस)    4 डिडल 

खाद्य तेल       क्यू.एस./पुरेसे प्रिाण 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

र्ुग्र्ुळ ह ेऍडन्कलोडसस (साांध्याांिधील हाडाांच्या हालचाली बांद होण)े, हृिॅटॉईड सांडधिात आडण सांबांडधत डिकार 

याांसाठी उपयुक्त आह.े ह ेकोणत्याही शरीर सांस्थेिध्ये प्रिेश करू शकत ेआडण त्याच्या कक्रयेच्या जार्ेिर पोहोच ू

शकते. अश्वर्ांधािध्ये दाह-रोधक, सांडधिात-रोधक आडण िेदनाशािक पररणाि असतात. डनरर्ुडी ह े तीव्र 

हृिॅरटझि िुळे झालेल्या साांध्याांिरची सूज किी करण्यासाठी अत्यांत उपयोर्ी आह.े रसनाचा िापर हृिॅरटझि 

आडण सांबांडधत डिकाराांिध्य ेकेला जातो. हळदीिध्ये त्या जार्ेचा आडण शरीरातील दाह-किी करण्याच ेर्ुणधिफ 

असतात. शेिग्याचा िापर हृिॅरटझि आडण साांध े दखुी िध्ये केला जातो. धोत-याचा िापर हृिॅरटक िेदना, 

साांध्याांची सूज, किरेिध्ये उसण भरणे, सायरटका आडण चेतासांस्थचे्या िेदना किी करण्यासाठी केला जातो. 

एरांडचा िापर हृिॅरटक डिकाराांिध्ये आडण उसण भरणे यािध्य ेकेला जातो. रूई, िेदनादायक साांध्याांिर आडण 

सूजेिर लािली जात.े सुांठ, कापूर, पुकदना अकफ , र्ांधडबरोजा आडण र्ांधपुरा तेल याांचा िापर त्या जार्ेचे उत्तेजक 

म्हणून आडण त्िचा लाल होण्यािर केला जातो. औषध जास्तीतजास्त आत डशरािे, िेर्ाने आडण 

पररणािकारकतेन े आराि डिळािा यासाठी रेिोरीनच्या तेलाचा बेस/आधार डिशेषकरून िरील घटकाांनी 

तयार केला जातो.  
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सुचडिल ेआह:े 

सांडधिातातील दखुणे, साांध्याच्या िेदना, साांध ेकडक होणे आडण सायरटका. 

 

लािणे: 

प्रभाडित भार्ाचा पृष्ठभार् साबणाने आडण कोिट पाण्याने धुिा. ते पूणफपणे कोरड ेकरा. रेिोरीन तेल 

हळूिारपणे लािा त्यानांतर र्रि पाण्याने शेक द्या. िसाज करू नका. त्याच्या बरोबर रेिोरीन कॅप्सस्युल्सचा 

िापर करण्यान ेपूणफ आडण जलद आराि डिळतो.  

 

पाकीट: 

50 डिडल तेलाची बाटली 

100 डिडल तेलाची बाटली 

 

 

रीपॅन्टो  

जळलेल्यािर आडण इसबािर लािण्यासाठीच ेिलि 

 

िणफन: 

जळलेल्या, भाजलेल्या भार्ािर, इसबािर, व्रणाांिर लािण्यासाठीच ेथांडािा दणेारे िलि. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

   प्रत्येक 100 डि.ग्र.ॅ 

   िध्ये सिािेश असतो 

ओडलयि डलनी   33.6 डि.गॅ्र. 

तीळाच ेतेल      8.8 डि.गॅ्र. 

िधाच्या िेणाच्या बेसिध्ये/आधारभूत िध्ये 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

ओडलयि डलनी आडण तीळाचे तेल ह ेिेदनाशािक, दाह होणा-या पृष्ठभार्ाांिर थांडािा दणेारे असत ेआडण जखि 

बरी होण्यास िदत करत.े  

 

लािण:े 
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जळण े आडण भाजण:े प्रभाडित भार्ािर िुक्त हस्तान े लािा. थांडािा दणेारी कक्रया िेदनेपासून आडण आर् 

होण्याच्या सांिेदनेपासून आराि दतेे. प्रभाडित भार् बरा होईपयांत ह े सकाळी आडण रात्री लािािे. औषध 

लािल्यानांतर प्रभाडित भार् िलिपट्टीने झाकून ठेिला जाऊ शकतो.  

 

व्रण पडण,े इसब, बेडसोसफ (अांथरूणािर डखळल्यािळेु होणा-या जखिा): प्रभाडित भार् कोिट पाण्याने 

धूतल्यानांतर आडण एका िऊ कापडाने कोरडा केल्यानांतर सकाळी आडण सांध्याकाळी लािा.  

 

भरे्ा पडलेल्या त्िचचे्या जखिा आडण राठ त्िचा: त्िचा िऊ राहण्यासाठी हलकासा िसाज करा. एक हलके 

क्रीि म्हणून चेह-यािर लािण्यासाठी िापरले जात,े तसचे तळहाताांिर, तळपायाांिर, भेर्ाांिर/अांर् रु्टलेल्यािर 

ककां िा कोरड्ा आडण  आद्रफ िातािरणािुळे त्िचा सोलिटण्यािर िापरले जाते.  

िूळव्याधीिध्ये सुद्धा लािता येते, शौचास होण्याच्या आधी आडण नांतर, बद्धकोष्ठता स्पोलॅक्स ने दरुूस्त केले 

पाडहजे.   

 

पाकीट: 

15गॅ्र. ची ्ूब 

 

रबजॉन 

डोकेदखुी आडण सदीसाठी िारे्चा-शेक 

 

िणफन: 

बाह्य भार्ािर लािण्यासाठी चाांर्ले-िाडहत असलेल्या घटकद्रव््ाांचे एक डिश्रण/सांयोजन. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक 100 ग्र ॅिध्य े

      सिािेश असतो 

पुकदना अकफ  (िेंथा आव्हडेन्सस)      5 गॅ्र 

कापूर (कॅम्र्ोरा ऑकर्डसनारि)    10 गॅ्र 

डनलडर्री तेल (युकॅडलप्सटस ग्लोबुलस)   2.5 डिडल 

र्ांधडबरोजा (पायनस पॅलसररस)    2.5 डिडल 

र्ांधपुरा तेल (डिथाईल सॅडलडसलॅस)         5 डिडल 

पॅराकर्न बेस/अधारभूत     क्यू.एस./पुरेसे प्रिाण 
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औषधडनिाफणशास्त्र: 

डिशेषकरून तयार करण्यात आलेल्या पॅराकर्न बेसिुळे कक्रया दीघफकाळ चालू राहत.े र्ांधपुरा तेल त्िचेकडून 

सहज  शोषले जात े आडण उसण भरली असता, सायरटका आडण हृिॅरटक डस्थतींिध्ये आराि डिळण्यासाठी  

िापरले जात.े पुकदना अकफ  त्िचेला लािल ेअसता रक्तिाडहन्या डिस्तारतात आडण त्यािुळे थांडपणाची सांिेदना 

होत े त्यानांतर िेदना शिडिण्याचा पररणाि होतो, आडण ह े डोकेदखुी, हृिॅरटक िेदना आडण चेतासांस्थचे्या 

िेदनेसाठी उपयोर्ी आह.े कापूर सुद्धा त्िचा लाल होणे किी करणारे म्हणून आडण एक सौम्य िेदनाशािक 

म्हणून काि करत ेआडण र्ायब्रोसायरटस (सांयोजी तांतुिय ऊतींचा दाह) आडण चेतासांस्थेच्या िेदना याांिध्य ेदाह 

शिडिणारे म्हणून काि करते. डनलडर्री तेल ह ेएक श्वसनसांस्थसेाठीच ेऍण्टीसेडप्सटक आह ेआडण याचा िापर 

नेहिी श्वासािाटे िार् घेण्याच्या स्िरूपात केला जातो ककां िा सदी झाली असता एक िलि म्हणून बाह्य 

भार्ािर लािण्यासाठी केला जातो. र्ांधडबरोजा तेल ह ेडनडलडर्री तेलासारख ेआह,े याचा िापर सुद्धा दाह किी 

करण्यासाठी आडण जुनाट दाहक डस्थतींच्या उपचारािध्ये चेतासांस्थचे्या िेदनेपासून आडण सांडधिातािधील 

िेदनेपासून आराि डिळण्यासाठी त्िचेिर लािण्याचे एक उत्तेजक म्हणून केला जातो आडण ब्रॉन्कायरटस आडण 

प्सयुरीसी (रु्फ्रु्सािरणाचा दाह) छातीिर लािण्यासाठी केला जातो. जेव्हा श्वासािाटे आत घेतल ेजात,े ह ेदोन 

आिश्यक तेल जास्त प्रिाणातील स्त्राि रोखतात आडण ब्रॉन्कायरटस िधील श्वास नडलका चोंदण्यापासून आराि 

दतेे.  

 

सुचडिल ेआह:े 

डोकेदखुी, सदी आडण खोलका, ब्रॉन्कायरटस, अांर्दखुी आडण िेदना, चेतासांस्थचे्या िेदना, िुरडणे. छातीिध्य े

भरलेल्या सदीसाठी/कर्साठी उकळत्या पाण्याच्या िारे्तून श्वासािाटे आत घ्या. प्रभाडित भार्ािर रूबझॉन 

लािा आडण हळूिार िसाज करा.  

 

पाकीट: 

15गॅ्र. ची ्ूब 

 

सॉलर्ॉस 

पाचक आडण भूक िाढडिणा-या र्ोळ्या 

 

िणफन: 

भूक न लार्णे आडण पचनाच्या डिकाराांिर आयुिेकदक औषधाांचे डिश्रण/सांयोजन.  
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औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक र्ोळीिध्य े

सिािेश असतो 

रेिांदडचनी (रेहिे िेडब्बयनि)   33 डि.गॅ्र.  

डचत्रक/डचत्रिूल (प्सलम्बॅर्ो झेलॅडनका)  33 डि.गॅ्र. 

बाळहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)     23 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)   8 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)   4 डि.गॅ्र. 

लघु तडलसपत्र (ऍबीस िेडब्बयाना)  13 डि.गॅ्र. 

पपई (कॅरीका पपया)    12 डि.गॅ्र. 

आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)  10 डि.गॅ्र. 

कुटकी (डपक्रो-हीझा कुरोआ)   8 डि.गॅ्र. 

बडीशेप (र्ोएडनक्युलि व्हल्र्रे)   28 डि.गॅ्र. 

िसाला िेलदोडा (ऍिोिि सुबुलॅटि)  3 डि.गॅ्र. 

डचरायता/ककराईत (स्िेर्टफया डचरायता)  8 डि.गॅ्र. 

धण े(कॉरीऍण्ड्रि सॅरटव्हि)     3 डि.गॅ्र. 

भृग्रा/िाका (एडक्लप्सटा अल्बा)     32 डि.गॅ्र. 

हळद (करकुिा लोंर्ा)     33 डि.गॅ्र. 

ओिा (पायचोरटस अजिायन)   12 डि.गॅ्र. 

लपांपळी (पायपर लाँर्ि)    4 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

रेिांदडचनी, लहान िात्राांिध्ये एक सांकोचक, कडिट म्हणून, आडण अडतसाराच्या उपचारािध्ये िापरले जात.े 

बाळहरडा एक सांकोचक, कडिट, भूक िाढिणारे म्हणून िापरल ेजात ेआडण आतड्ाांच्या हालचाली (शौचास 

होण)े डनयांडत्रत करत.े डजरे ह े एक िातहारक म्हणून िापरले जात े आडण भूक िाढडिते. सुांठीचा िापर एक 

िातहारक म्हणून केला जातो आडण तसेच अांर् आखडणे रोखत.े डचरायता/ककराईतचा िापर िुख्यत: पोटाच्या 

सिस्याांसाठी आडण पचन चाांर्ले व्हाि ेम्हणून केला जातो. बडीशेप िातबद्धता पासून आराि दते.े आिळ्याचा 

िापर आतड्ाच्या हालचाली/शौचास होण े डनयांडत्रत करण्यासाठी केला जातो. लघु तडलसपत्र ह े एक 

िातहारक, उत्तेजक आडण एक टॉडनक आह.े पपईचा िापर अपचन आडण आतड्ािध्ये जळजळ होण्यािध्ये 

जठर रसाचा अभाि असताना केला जातो. कूटकीचा िापर भूक न लार्णे, पचन न होण,े अपचन याांिध्ये केला 
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जातो. हळद ही एक सुर्ांधी, िातहारक आडण कृडिनाशक आह.े िसाला िेलदोडा, डचरायता/ककराईत, धणे, 

िाका, ओिा आडण लपांपळी ह ेखूप चाांर्ले पाचक, िातहारक आडण उत्तेजक आह.े याांचे सांयोजन एक िातहारक, 

उत्तेजक आडण डपत्तरसाचा स्त्राि िाढडिणारे म्हणून कक्रया करत ेआडण ह ेपचन सुधारत.े     

 

सुचडिल ेआह:े 

भूक न लार्णे, डपत्तदोष, अपचनाशी सांबांडधत लक्षण,े िातबद्धता, जुनाट बद्धकोष्ठता आडण अपचनाचे ककण्िन 

(आांबट डपत्त) डिकार. 

 

िात्रा: 

प्रौढ: भूक न लार्ण्याच्या सांदभाफत एक पाचक टॉडनक म्हणून, प्रत्येक जेिणाच्या 30 डिडनटे आधी 2 र्ोळ्या. 

इतर अपचनाशी सांबांडधत त्रासाांिध्ये प्रत्येक जेिणानांतर 2 र्ोळ्या.  

लहान िूले: 1/2 ते 1 र्ोळी. 

निजात बालके: बायो-साल ची डशर्ारस केली र्ेली आह.े  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

300 र्ोळ्याांची बाटली 

 

सने्जाईन 

टॉडनकच्या या र्ोळ्या चेतासांस्थेिधील डबघाडासाठी 

 

िणफन: 

सेन्जाईन िध्ये आयुिेकदक औषधाचे डिश्रण/सांयोजन आह.े 

सेन्जाईन ह ेएक लैंडर्क कक्रया उत्तेजक नाही, पण चेतासांस्थेिधील डबघाडासाठीचे आडण लैंडर्क 

अकायफक्षितेसाठीच ेएक डिश्वासाहफ टॉडनक आह.े  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो     
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र्ोखरू (ररबुलस टेरेडस्रस)    115 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)      44 डि.गॅ्र. 

स्िणफडक्षरी/काांटेधोत्रा (आरे्िोन िेडक्सकाना)    6 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)      9 डि.गॅ्र. 

लसूण (ऍडलयि सॅरटव्हि)      2 डि.गॅ्र. 

िेखांड (ऍकोरस कॅलिस)      8 डि.गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)    11 डि.गॅ्र. 

जेष्ठिध (ग्लायडसरीझा ग्लॅब्रा)      25 डि.गॅ्र. 

जायर्ळ (िायरीडस्टका फॅ्रग्रॅन्स)     11 डि.गॅ्र. 

छोटाचांद/सपफर्ांधा (रॉिोडल्र्या सेरपेडन्टया)   3 डि.गॅ्र. 

बाळतर्र (व्हलॅेरीयान िाडलची)     3 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

ही घटकद्रव्ये नसाांना बडधर करण्याच ेकाि करतात; लचांता आडण ताण किी करतात, आडण लैंडर्क क्षिता पुन्हा 

प्राप्त करण्यासाठी िदत करतात. सुांठ ही एक िातहारक आह ेआडण आरोग्य चाांर्ले असल्याची एक सांिेदना 

उत्पन्न करत.े डजरे हा एक िातहारक, उत्तेजक आडण एक सुांर्ांधी पदाथफ आह.े अश्वर्ांध सुद्धा िध्यिती चेता 

सांस्थेच े (सी.एन.एस.) बडधरपणा डनिाफण करणारे आह.े र्ोखरू लघिीला होताना आर् होण ेआडण िूत्राच्या 

सिस्या दरुूस्त करत ेआडण ह ेएक लैंडर्क कक्रया उत्तेजक आह.े लसूण ह ेएक ऍन्टीसेडप्सटक आह ेज्यािध्य ेलघिीचे 

प्रिाण िाढडिणारे आडण घािाचे प्रिाण िाढडिणारे र्ुणधिफ आहते. स्िणाफडक्षरीची लहान िात्रा कदली असता 

िध्यिती चेता सांस्था (सी.एन.एस.) उत्तेडजत करत.े िेखांड ह े एक उत्तेजक आह े आडण नसाांिध्य े बडधरपणा 

डनिाफण करत.े जेष्ठिधाचा िापर एक टॉडनक, थांडािा दणेारा पदाथफ आडण शे्लष्टिल त्िचेची आर्/जळजळ होण े

किी करणारे म्हणून केला जातो.जायर्ळ ह ेएक उत्तेजक आडण िातहारक आह.े छोटाचांद/सपफर्ांधा चा िापर 

एक र्ुांर्ी आणणारे आडण सांिोहक म्हणून केला जातो.  बाळतर्र ह ेएक उत्तेजक आडण नसा बडधर करणारे 

आह.े 

 

सुचडिल ेआह:े 

नसाांची दबुफलता ककां िा चेतासांस्थेिधील डबघाड याांिुळे झालेल्या नपुसांकत्िािर. लैंडर्क क्षिता पुन्हा प्राप्त 

करण्यासाठीच ेएक सौम्य र्ुांर्ी आणणारे. 

 

िात्रा: 
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नसाांना बडधरपणा दणेा-या म्हणून 2 र्ोळ्या एका तासािध्ये आहार घेण्याच्या आधी. 

एक लैंडर्क कक्रया उत्तेजक म्हणून 2 र्ोळ्या, कदिसातून तीन िेळा. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 100 र्ोळ्याांची बाटली 

 

स्पोलकॅ्स 

कणीदार सारक  

 

िणफन: 

जुनाट बद्धकोष्ठतेसाठी आडण शौचास रोज िेळेिर होण्याची सिय लार्ण्यासाठीचे नसैर्र्फक भाज्याांचे कणीदार 

सारक. याच्यािुळे आतड्ाच्या आतील पदराची िेदना, अस्िस्थता ककां िा जळजळ होत नाही. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक  5 ग्रॅ कणीदार सारकािध्य े

सिािेश असतो 

इसबर्ोल (इस्पॅघुल टेस्टा)    2.5 गॅ्र. 

डींक       0.5 गॅ्र. 

साना (भुई तरिड) अकफ      0.1 गॅ्र. 

बडीशेप (र्ोएडनक्युलि व्हल्र्रे)    0.125 गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)     0.025 गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

साना (भुई तरिड) ची सकक्रय तत्ि े अशी आहते, जठर-आतड्ाच्या िार्ाफतून शोषले जाते आडण िोठ्या 

प्रिाणात आतड्ािध्ये टाकले जात,े जेथ ेते आतड्ाच्या सािान्य कायाफसारखी पेरीस्टॅरटक हालचाल (स्नायूांच े

आकुांचन होऊन अन्नाची हालचाल होऊन त ेपोटात ढकलणे) उत्तेजीत करतात. बडीशेप ह ेएक सुर्ांधी िातहारक 

आह.े ह ेिातबद्धतेच्या उपचारासाठी कदल ेजात.े इसबर्ोल डींकाच्या डबयाांच्या कोंड्ापासून प्राप्त केले जाते, ह े

पाणी शोषते आडण याच्यािध्ये जीिाणू आडण इतर डिषारी पदाथफ शोषण्याची एक लक्षणीय शक्ती असत.े िऊ 

आडण अधफिट घट्ट असलेल्या िलाची डनर्िफती करण्याची कक्रया करणे ही पूणफत: ताांडत्रक बाब आह.े  
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सुचडिल ेआह:े 

आतड्ाची अकायफक्षिता, आहार अपूरा पडणे, आडण व्यायािाचा अभाि याांिुळे होणा-या नेहिीच्या/सियीच्या 

बद्धकोष्ठतेसाठी; ियस्कर आडण लहान िूलाांिधील बद्धकोष्ठतेसाठी, अांथरूणािर डखळलेल्या रूग्णाांसाठी. िलाच े

डिसजफन िेदनारहीत होण्यासाठी िदत करण्याद्वारे िूळव्याधान ेत्रस्त असलेल्याांना त्िरीत आराि दतेे. अडतसार 

आडण जुलाब याांच्या उपचारािध्ये एक सहायक म्हणून.  

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1-3 टीस्पून भरून कणीदार सारक सांध्याकाळी एक ग्लास पाण्याबरोबर न चघळता डर्ळाि,े जेिणाच्या 

आधी ककां िा नांतर 2 तासाांनी. दसु-या कदिशी सकाळी िल बाहरे पडले.  

लहान िूले: (5 िषाांपेक्षा जास्त िय असलेल)े एक टीस्पून भरून पाण्याबरोबर.  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

75 गॅ्र. कणीदार सारकाची एचडीपीई डबी (जार)  

200 गॅ्र. कणीदार सारकाची एचडीपीई डबी (जार) 

 

स्पोलकॅ्स- ई पािडर (चणूफ) 

जुनाट िातबद्धतेसाठीची पररणािकारक पािडर (चूणफ) 

 

िणफन: 

तांतुिय पदाथाांचे पूरक, सारक आडण िातहारक. यािधील डिनासाखर तांतुिय पदाथाांचे जास्त प्रिाण असणे 

याला िधुिेहींच्या िापरासाठी सुरडक्षत करत.े  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक 5 ग्र.ॅ पािडर (चूणफ) 

िध्य ेसिािेश असेल 

इसबर्ोल (इस्पॅघुल टेस्टा)  3.71 गॅ्र. 

बडीशेप (र्ोएडनक्युलि व्हल्र्रे)  0.140 गॅ्र. 

डजरे (क्युडिनि डसडिनि)    0.028 गॅ्र. 
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औषधडनिाफणशास्त्र: 

इसबकोल डींकाच्या डबयाांच्या कोंड्ापासून प्राप्त केले जात,े ह ेपाणी शोषते आडण याच्यािध्य ेजीिाणू आडण 

इतर डिषारी पदाथफ शोषण्याची एक लक्षणीय शक्ती असते. िऊ आडण अधफिट घट्ट असलेल्या िलाची डनर्िफती 

करण्याची कक्रया करणे ही पूणफत: ताांडत्रक बाब आह.े बडीशेप आडण डजरे ह ेएक सुर्ांधी आहते आडण िातहारक 

आहते. ह ेिातबद्धतेसाठी कदले जात.े  

 

सुचडिल ेआह:े 

आतड्ाची अकायफक्षिता, आहार अपूरा पडणे, आडण व्यायािाचा अभाि याांिुळे होणा-या नेहिीच्या/सियीच्या 

बद्धकोष्ठतेसाठी; ियस्कर आडण लहान िूलाांिधील बद्धकोष्ठतेसाठी, अांथरूणािर डखळलेल्या रूग्णाांसाठी. िलाच े

डिसजफन िेदनारहीत होण्यासाठी िदत करण्याद्वारे िूळव्याधान े त्रस्त असलेल्याांना त्िरीत आराि दतेे. 

स्पोलॅक्स-ई ह ेबद्धकोष्ठतेच्या व्यिस्थापनासाठी सुरडक्षत आह ेआडण र्भाफिस्थेिध्ये सुरडक्षतपणे िापरले जाऊ 

शकते. िधुिेही आडण हृदय डिकार असलेल्या रूग्णाांिध्ये कोलेस्टेरॉलच्या पातळ्या किी करण्यासाठी.  

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े3 टीस्पून भरून स्पोलॅक्स-ई एका कोरड्ा ग्लासिध्ये घाला, त्यात पाणी घाला, हलिा आडण लरे्च 

प्सया, आडण नांतर जास्तीच ेएक ग्लास पाणी प्सया.  

 

पाकीट: 

125 गॅ्र. पािडरची (चूणाफची) एचडीपीई डबी (जार)  

 

टॅडक्सन  

डिषारी द्रव्य काढून टाकणारे सारक 

 

िणफन: 

त्याांच्या डिषारी द्रव्ये बाहरे टाकण्याच्या आडण सारक कक्रयेसाठी िाडहत असलेल्या चाांर्ल्या-प्रडसद्ध आयुिेकदक 

िनौषधाांच ेडिश्रण/सांयोजन.   

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

      आिरण असलेल्या प्रत्येक  

                      र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो :    

साना (भुई तरिड) (कॅडस्सया ऍन्र्सरटर्ोडलया)  200 डि.गॅ्र.  
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रेिांदडचनी (रेहिे एम्बोडी)    100 डि.गॅ्र.  

डहरडा (टर्िफनाडलया चेबुला)    150 डि.गॅ्र.  

बेहरा (टर्िफनाडलया बेलेरीका)    150 डि.गॅ्र.  

आिळा (एडम्ब्लका ऑकर्डसनाडलस)     150 डि.गॅ्र. 

सुांठ (लझांडर्बर ऑकर्डसनेल)      30 डि.गॅ्र.  

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

साना (भुई तरिड) ची सकक्रय तत्ि े अशी आहते, जठर-आतड्ाच्या िार्ाफतून शोषले जाते आडण िोठ्या 

प्रिाणात आतड्ािध्ये टाकले जात,े जेथ ेते आतड्ाच्या सािान्य कायाफसारखी पेरीस्टॅरटक हालचाल (स्नायूांच े

आकुांचन होऊन अन्नाची हालचाल होऊन ते पोटात ढकलणे) उत्तेजीत करतात. रेिांदडचनी ह ेएक सारक आह े

आडण तसेच एक सांकोचक आडण  एक कडिट आह.े डत्रर्ळा तयार करण्यासाठी आयुिेकदक र्ळे आिळा, डहरडा, 

बेहरा एकत्र केली जातात. पदाथफ डनरोर्ीपणे बाहरे टाकण्यास िदत करण्याचे पडहले पाऊल म्हणज े

आतड्ाच्या स्नायूांना ताणणे आडण आतड्ाच्या डिळीला आडण जठर-आतड्ाच्या िार्ाफच्या आतील पदराला 

िांर्ण दणेे ह ेआह.े डत्रर्ळा (ज्याच ेस्पेललांर् डत्रर्ला असे सुद्धा केले जात)े ह ेएक अडभजात आयुिेकदक सूत्रीकरण 

आह ेज्यािध्य ेतीन र्ळे असतात ज ेअधून िधून होणा-या बद्धकोष्ठतेिर सुरडक्षतपणे आडण पररणािकारकतने े

उपचार करत.े बेहरा जठर-आतड्ाच्या लभांतीिधील शे्लष्टिल त्िचा आडण डिषारी द्रव्ये बाहरे टाकण्यास शक्ती 

दतेे. सुांठ ही सारक पररणाि दणे्यासाठीची एक  सुधारात्िक सहायक आह ेआडण िळिळणे आडण पेटके येणे 

प्रडतबांडधत करण्यासाठी याची नेिणूक केली जात.े  

 

सुचडिल ेआह:ेतीव्र बद्धकोष्ठता 

 

िात्रा: 2 र्ोळ्या दोन ग्लास कोिट पाण्याबरोबर रात्रीच्या जेिणानांतर घेणे. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 1 स्रीप्ससचा बॉक्स 

60 र्ोळ्याांची एचडीपीई बाटली 

 

तरैुको 
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लघिीचे प्रिाण िाढलिांण्यासाठीच्या आडण िूत्रिार्ाफसाठीच्या ऍण्टीसेडप्सटक र्ोळ्या. 

 

िणफन: 

लघिीचे प्रिाण िाढडिणारे आडण िूत्रिार्ाफचे ऍडण्टसेडप्सटक्स म्हणून िापर करण्यात येणारे चाांर्ल्या-प्रडसद्ध 

आयुिेकदक औषधाांच ेडिश्रण/सांयोजन.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:  

      आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो     

पुननफिा (बोएहृडिया डडरु्सा)   120 डि.गॅ्र. 

कबाबडचनी/कांकोल (क्युबेब ऑकर्डसनाडलस)   30 डि.गॅ्र. 

र्ोखरू (ररबुलस टेरेडस्रस)   120 डि.गॅ्र. 

नार्रकेशर (िेसुआ रे्रीया)     30 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

कबाबडचनी ह े एक चाांर्ले-िाडहत असलेले िूत्रसांस्थेचे ऍण्टीसेडप्सटक आह े आडण र्ोनो-हीयल युरेथ्रायरटस 

(लैंडर्क ररतीन ेसांक्रडित जीिाणूिुळे िूत्रिार्ाफचा दाह होण)े आडण िूत्राशयाची आर् होण ेिध्ये िापरले जात.े 

आयुिेदािध्ये याचा िापर िूत्रलपांडातून आडण िूत्राशयातून खडा काढून टाकण्यासाठी केला जातो. पुननफिा ह े

आयुिदेािधील लघिीचे प्रिाण िाढडिण्यासाठी चाांर्ले िाडहत आह ेआडण रक्त प्रिाह किी झाल्यािुळे हृदय 

आघात झाल्यािुळे झालेल्या सिफ प्रकारच्या सूजेिध्ये याचा िापर केला जातो. र्ोखरूचा िापर िेदनादायक 

िूत्र डिसजफन आडण िूत्र िार्ाफचा दाह होण े यासाठी केला जातो. याचा िापर एक सांकोचक आडण भूक 

िाढिणारे म्हणून केला जातो.  

 

सुचडिल ेआह:े 

एक लघिीच ेप्रिाण िाढडिणारे, िूत्रसांस्थेचे ऍण्टीसेडप्सटक म्हणून आडण खडा झाल्यािुळे ककां िा सांक्रिणािुळे 

िेदनादायक आडण त्रासदायक िूत्र डिसजफनासाठीच ेएक िूत्र सांस्थेला र्ुांर्ी दणेारे/िेदनाशािक.  

 

िात्रा: 

1 ते 2 र्ोळ्या एखाद्या प्रौढासाठी, कदिसातून तीन िेळा.  

पाणी भरपूर प्रिाणात डपत राडहल ेपाडहजे.  
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प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

300 र्ोळ्याांची बाटली 

 

डव्हटेस्सन 

रॅनकक्वडलझर (लचांता, डभती, ताण किी करणा-या) र्ोळ्या 

 

िणफन: 

चेतासांस्थेला सशक्त करण्यासाठीचे आयुिेकदक औषधाच ेडिश्रण/सांयोजन. याची सिय लार्त नाही. 

उदाडसनतेच्या प्रभािाडशिाय असलेले रॅनकक्वडलझर (लचांता, डभती, ताण किी करणारे). 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

      आिरण नसलेल्या प्रत्यके 

र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो  

छोटाचांद/सपफर्ांधा (रॉिोडल्र्या सेरपेडन्टया)    20.0 डि.गॅ्र. 

अश्वर्ांध (डिथाडनया सॉडिरे्रा)      80.0 डि.गॅ्र. 

बाळतर्र (व्हलॅेरीयान िाडलची)      80.0 डि.गॅ्र. 

खुरसनी ओिा (हाओडस्कऍिस नायजर)   20.0 डि.गॅ्र. 

खुरसनी ओव्याचा अकफ  (हाओडस्कऍिस नायजर)     0.5 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

अश्वर्ांधाचा िापर िध्यिती चेता सांस्थेचा (सी.एन.एस.) बडधरपणा डनिाफण करणारे म्हणून, एक ताण रोधक 

आडण एक लैंडर्क भािना िाढडिणारे म्हणून केला जातो. ह ेएक सौम्य लघिीचे प्रिाण िाढडिणारे सुद्धा आह.े 

छोटाचांदचा िापर उच्च रक्तदाब, िानडसक डिकार आडण चेतासांस्थेचा ताण याांिर सुद्धा केला जातो. 

बाळतर्रचा िापर अडनद्रा आडण डचडडचडपेणा, उन्िाद आडण अपस्िार याांिध्य े सदु्धा केला जातो. खुरसनी 

ओिा ह ेएक िातहारक, पेटके-रोधक, र्ुांर्ी आणणारे आडण सांिोहक आह.े  

 

सुचडिल ेआह:े 
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िानडसक डिकार िूळ असणा-या डिकाराांसाठी. चेतासांस्थेच्या ताणासाठी, लचांता, झोप न येणे, उच्च रक्त दाब, 

स्नायू आडण साांधे दखुणे, डोकेदखुी आडण चेतासांस्था िूळ असणा-या िेदना याांसाठी. कदिसाच्या िेळी दणे्यासाठी 

योग्य आह.े  

 

िात्रा : 

प्रौढ: 1 त े2 र्ोळ्या, कदिसातून तीन िेळा. प्रडतसादानुसार िात्रेचे सिायोजन केले जात.े इतर स्िरूपातील 

उपचारासाठी एक पूरक म्हणून िापर केला जाऊ शकतो.  

लहान िूले: 1/4 ते 1/ 2 र्ोळी ियानुसार. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

300 र्ोळ्याांची बाटली 

 

 

ऍलोपॅडथक 

अल्बोकॅल 

िॅग्नेडशयि, लझांक आडण जीिनसत्ि डी3 न ेसिृद्ध कॅडल्शयि पूरक. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण असलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

कॅडल्शयि काबोनेट आय.पी.    1250 डि.गॅ्र. 

िॅग्नेडशयि हायड्रॉक्साईड आय.पी.   240 डि.गॅ्र. 

लझांक सल्रे्ट िोनोहायड्रटे यू.एस.पी.  20.59 डि.गॅ्र. 

जीिनसत्ि डी3 (डस्थर केल्यानुसार)  250 आय.यू. 
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चेतासांस्थचे्या आडण स्नायू सांस्थेच्या कायाफत्िक अखांडतेसाठी कॅडल्शयिची आिश्यकता आह,े जेथे या ऊतींच्या 

एकाग्रतेिर आडण उत्तेजनेिर िोठा प्रभाि पडतो. सािान्य हृदय कायाफसाठी ह ेआिश्यक आह ेआडण ह ेरक्ताच्या 

र्ुठळी होण्याच्या यांत्रणेिध्ये कायफ करण्यािध्ये सिािेश असलेल्या घटकाांपैकी एक आह.े   

 

सुचडिल ेआह:े 

र्रोदरपणािध्ये, स्तनपान करणा-याांसाठी, रजोडनिृडत्तिध्ये, िाढणा-या िूलाांिध्ये. 

 

िात्रा: 

1 र्ोळी कदिसातून दोन िेळा 

 

पाकीट: 

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 3 स्रीप्ससचा बॉक्स 

 

डडेसल+ 

िेदनाशािक आडण ताप किी करणा-या र्ोळ्या 

 

िणफन: 

दोन चाांर्ली िाडहत असणारी िेदनाशािके आडण ताप किी करणारी औषधे याांचे डिश्रण/सांयोजन 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो 

ऍसेक्लोरे्नॅक आय.पी.   100 डि.गॅ्र. 

पॅराडसटॅिॉल आय.पी.    325 डि.गॅ्र. 

 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

ऍसेक्लोरे्नॅक ताप येणे, िेदना होण ेआडण सांडधिात याांिर डलहून कदल ेजात.े ह ेएक डस्टरॉईड नसलेल ेदाह-

रोधक औषध (एनएसएआयडी) आह ेजे, ज्यािुळे िेदना होऊ शकते आडण सूज येऊ शकत ेअशा शरीरािधील 

एका पदाथाफच्या (सायक्लो-ऑडक्सडजनेस) कक्रयेला अिरोध करत.े  पॅराडसटॅिॉलचा िापर सौम्य त े िध्यि 

िेदनेपासून आराि डिळण्यासाठी आडण ताप किी करण्यासाठी केला जातो. ह ेसािान्यपणे स्िीकारल ेजाते की 
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िेदनाशािकाांचे डिश्रण एकिेि औषधाच्या उच्च िात्राांपेक्षा अडधक चाांर्ले पररणाि दते,े कदाडचत डततक्याच 

िेदना किी होण्याकररताच ेअनपेडक्षत दषु्टपररणाि किी होतात म्हणून. 

 

सुचडिल ेआह:े 

डोकेदखुी ज्यािध्ये सिािेश असतो िायग्रेनस डोकेदखुी, दातदखुी, िेदनादायक िाडसक पाळी, स्नायू-अलस्थांची 

िेदना, हृिॅरटक (सांडधिाताशी सांबांडधत) िेदना, आडण चेतासांस्थेच्या िेदना. तापाच्या सिफ डस्थतींिध्ये जेथे तप 

किी होण ेअपेडक्षत असते, इन्फ्लुएांझा, आडण सािान्य सदी इ. िध्ये.  

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 र्ोळी कदिसातून दोन िेळा 

डिशेष खबरदा-या: 12 िषे ियापेक्षा किी िय असलेल्या लहान  िूलाांिध्ये िैद्यकीय सल्ल्याडशिाय घेऊ नये. 

ररकाम्या पोटी घेऊ नय.े जास्त प्रिाणात िात्रा घेण्यािुळे यकृताला इजा होऊ शकते.  

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 10 स्रीप्ससचा बॉक्स 

400 र्ोळ्याांची एचडीपीई डबी (जार)  

 

रे्रस फ्यिुारेट र्ोळ्या आयपी 

लोहाच्या अभािािुळे आलेल्या अशक्तपणासाठीचे सुरडक्षत, पररणािकारक आडण अत्यांत सुडिधाजन डहिॅरटडनक 

(रक्त पेशींचे पोषकद्रव्य).  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

रे्रस फ्युिारेट आय.पी. 0.2 गॅ्र. 

 

िणफन : 

रे्रस फ्युिारेट  ह ेअत्यांत डस्थर, किीतकिी डिषारी असलेले आडण सहजपणे शोषले जाणा-या लोहाच ेिीठ 

असलेल्याांपैकी एक आह.े ह े र्ोळ्याांच्या स्िरूपात उपलब्ध आह े प्रत्येक र्ोळीिध्ये अांदाजे 65 डि.गॅ्र. इतके 

िूलभूत लोह असणारे 200 डि.गॅ्र. रे्रस फ्युिारेट आय.पी. आह.े  

 

सुचडिल ेआह:े 
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िूळव्याध, हूकििफ (र्ोलकृिी) चा प्रादभुाफि, रक्तक्षय, खोकल्यािधून रक्त पडणे यासारख्या रोर्ािध्ये जुनाट 

रक्तस्त्रािािुळे रक्ताची हानी जास्त प्रिाणात झाल्यािुळे डनिाफण झालेल्या लोहाच्या अभािािुळे ककां िा 

आहारािध्य ेलोहाच ेसेिन किी केल्यािुळे झालेल्या अशक्तपणाच्या नेहिीच्या उपचारासाठी, िाढणा-या लहान 

िूलाांसाठी आडण िेळेआधी जन्िलेल्या बाळाांच े िजन िाढडिण्यासाठी, िृद्धापकाळािध्ये डहिोग्लोबीनची 

पातळी राखण्यासाठी आडण आजारपणा नांतर येणा-या अशक्तपणासाठी.  

 

िात्रा: 

प्रौढ: 1 त े3 र्ोळ्या दररोज आहार घेतल्यानांतर ककां िा कर्डजडशयननी डनदडेशत केल्यानुसार. 

लहान िूले: 1/2 ते 1 र्ोळी आहार घेतल्यानांतर. 

 

डिरूद्ध लक्षण:े 

पेडप्सटक अल्सर (पोटाच्या आतल्या पदराला आडण लहान आतड्ाच्या िरच्या भार्ाला व्रण पडणे), 

िालऍबसॉपफशन (लहान आतड ेकाही पोषक द्रव्ये आडण द्रव्ये शोषू शकत नाही) सांलक्षण आडण असहनशीलता 

असलेल्याांिध्य.े  

 

पाकीट: 

500 र्ोळ्याांची एचडीपीई डबी (जार) 

 

HEALING DUST 

जखि बरी करण्यासाठी घालण्याच ेचणूफ (ऍण्टीसडेप्सटक) 

 

िणफन: 

जखिा आडण व्रण याांिर घालण्यासाठीची एक ऍण्टीसेडप्सटक पािडर (चूणफ) 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

प्रत्येक 100ग्र.ॅ पािडर िध्य े

सिािेश असतो 

लोडोर्ॉिफ एन.एर्.   2.29 गॅ्र. 

अलुि आय.पी. (तुरटी)  2.29 गॅ्र. 

बोरीक ऍडसड आय.पी.    6.86 गॅ्र. 

टिफरीक आय.पी. (हळद 1966  6.80 गॅ्र. 
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औषधडनिाफणशास्त्र: 

लोडोर्ॉिफ आडण बोरीक ऍडसड ह े चाांर्ले िाडहत असलेले ऍण्टीसेडप्सटक्स आहते. तुरटीिध्ये चोंदलेले नाक 

िोकळे करण्याची कायफक्षिता असते. हळद सुद्धा ऍण्टीसेडप्सटक आह े आडण काही त्या जार्ेच्या िेदना 

घालडिणारी कक्रया करत.े त्या जार्ेिर लािली असता, लोडोर्ॉिफ हळूहळू नष्ट होत ेआडण  आयोडडनच ेसतत 

िुक्त होण ेसूक्ष्ि-जीिाणूांची िाढ रोखत.े पािडर स्राि किी करत ेआडण जखिेच्या पृष्ठभार्ास स्िच्छ ठेिते.  

 

लािणे: 

 जखिाांिर आडण व्रणाांिर िुक्तपणे लािली जाऊ शकते, आडण जर आिश्यकता असेल, तर र्ॉज (पातळ 

कापडाचा तुकडा) आडण िलिपट्टीने झाकून ठेिले जाऊ शकत.े 

 कानािधून पू येण्याच्या जुनाट डस्थतीसाठी, ह ेसैल करून लािता येत ेआडण कानािध्ये कापूस घालून 

ठेिला जातो. एक ककां िा दोन कदिसाांनी कान स्िच्छ केला जाऊ शकतो. ही प्रकक्रया दोन िेळा पुन्हा 

केली जाऊ शकते. डतस-याांदा घालण्याची आिश्यकता क्वडचतपणे पडते. 

 

खबरदारी– डोळ्याांच्या जिळ अलाि ूनय.े डोळ्याांपासनू दरू ठेिा. 

 

साठिण: एका थांड आडण कोरड्ा रठकाणी साठिण करा.  

 

पाकीट: 

50 गॅ्र. पािडरची बाटली. 

110 गॅ्र. पािडरची बाटली. 

 

िगॅ्नाईन 

ऍण्टॅडसड (डपत्तनाशक) आडण पेटके/कळ येणे-रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

डपत्ताशयाशी सांबांडधत अल्ससफ आडण हायपर ऍडसडडटी (अडत डपत्त होण)े याांच्या उपचारासाठी बेलाडोना सडहत 

चाांर्ल्या िाडहत असलेल्या डपत्तनाशकाांचे डिश्रण/सांयोजन.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य:    आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

                चघळण्याच्या र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो 
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िॅग्नेडशयि ररडसडलकेट आय.पी.    250 डि.गॅ्र. 

कोरडी तुरटी. हायड्रॉक्स. जेल आय.पी.   125 डि.गॅ्र. 

बेलाडोना कोरड्ा आय.पी. चे अकफ         5 डि.गॅ्र. 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

ऍण्टॅडसडस ह े अत्यांत व्यापकपणे िापरल्या जाणा-या औषधाांपैकी एक आह.े डपत्ताशयाशी सांबांडधत अल्ससफ 

असलेल्या रूग्णाांिध्ये पोटािध्ये ऍडसड (डपत्त) असणे ह े िेदना होण्याचा एक भार् असत,े जो या रोर्ाचा 

िैडशष्ट्पूणफ र्ुणधिफ आह.े ह ेया अल्ससफचे बरे होण्यािध्ये सुद्धा हस्तक्षेप करत.े जर ऍण्टॅडसडस उपयुक्त ठरणार 

असतील तर त्याांच्यािुळे जठरातील ऍडसडडटी किी झाली पाडहजे आडण ही कक्रया शक्य असेल डततक्या 

दीघफकाळापयांत पसरली पाडहज.े िॅग्नेडशयि ररडसडलकेट आडण ऍल्युडिडनयि हायड्रॉक्साईड या दोन्हीिध्य े

दीघफकाळ ऍडसड तटस्थ ठेिण्याचा पररणाि असतो आडण ही दोन अत्यांत सिाधानकारक ऍण्टॅडसडस आहते. ह े

दोन िीठ (सॉल्टस) शोषले जात नाहीत आडण कोणतेही शारीररक पररणाि दते नाहीत. बेलाडोनाचा अकफ  

व्हरॅ्स नसचे्या (एक प्रकारची लाांब रक्तिाडहनी) कक्रयलेा अिरोध करतो, ऍडसडच/ेडपत्ताचे स्त्रिणे किी करतो 

आडण पेटके येणे/कळ येणे यापासून आराि दऊेन िेदना किी करतो.  

 

सुचडिल ेआह:े 

डपत्ताशयाशी सांबांडधत अल्ससफ, हायपरऍडसडडटी (खूप जास्त प्रिाणात डपत्त होण)े आडण अपचन. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

िात्रा: 

प्रौढ: 2 र्ोळ्या चघळण्याच्या आडण आहाराच ेसेिन करण्याच्या 15 ते 30 डिडनटे आधी आडण नांतर 

डर्ळायच्या. जर दोन जेिणाांच्या िधे िेदना होत असेल, तर 1 ककां िा 2 र्ोळ्या चोखा. 

लहान िूले: 1 र्ोळी. 

 

पाकीट:  

प्रत्येकी 10 र्ोळ्याांची एक स्रीप अशा 50 स्रीप्ससचा बॉक्स 

500 र्ोळ्याांची एचडीपीई डबी (जार) 

 

डस्कनिेंट 

बुरशी-रोधक/जीिाणू-रोधक त्िचेचे िलि. 
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िणफन: 

बुरशी-रोधक, जीिाणू-रोधक आडण परजीिींिुळे होणा-या त्िचा रोर्ाांसाठी, त्या जार्ी लािण्यासाठीच े

चाांर्ल्या िाडहत असलेल्या औषधाांचे एक प्रबल डिश्रण/सांयोजन.   

 

औषधाचे घटकद्रव्य:     प्रत्येक 100ग्रॅ. िध्य े

सिािेश असतो 

बेन्झॉईक ऍडसड आय.पी.     2 गॅ्र. 

सॅडलडसडलक ऍडसड आय.पी.   4 गॅ्र. 

इचथॅिॉल ऍडसड आय.पी. 1966    8 गॅ्र. 

डडथ्रॅनॉल आय.पी.     0.22 गॅ्र. 

सबलाईम्ड सल्र्र आय.पी. 1966    2.29 गॅ्र. 

पॅराकर्नचा बेस/िूलभूता     क्यू.एस./पुरेसे प्रिाण 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

बेन्झॉईक ऍडसड, सॅडलडसडलक ऍडसड आडण डडथ्रॅनॉल ह े त्िचेच्या बुरशीजन्य सांक्रिणाांिध्ये अत्यांत प्रभािी 

आहते, आडण सोरायडसस सारख्या जुनाट त्िचारोर्ािध्य ेयाांचा िापर केला जातो. इचथॅिॉल िध्ये जांतूची िाढ 

थाांबडिण्याचे र्ुणधिफ असतात आडण याचा िापर जुनाट त्िचेच्या रोर्ाांिध्ये िलि म्हणून केला जातो. सल्र्र ह े

एक सौम्य ऍण्टीसेडप्सटक आह ेआडण परजीिी (कीटक) नाशक आह ेआडण ह ेखरूज, र्जकणफ/रींर्ििफ आडण िुरूि 

याांसाठी व्यापकपणे लोशन (पातळ औषध) ककां िा िलि या स्िरूपात तयार केले जात.े 

 

सुचडिल ेआह:े 

डस्कनिेंटचा िापर िुख्यत: र्जकणफ/रींर्ििफ, खरूज, इसब, आडण सोरायडसस याांसाठी केला जातो. 

 

लािणे: 

प्रभाडित भार्ािर रात्रीच्या िेळी हळूिारपणे लािा आडण सकाळी धुिून टाका. नाजकू त्िचेसाठी, ह े

ज्िलनशील खाद्य तेलाबरोब सिान भार्ािध्य ेडिसळले जाऊ शकत.े तळपायाचा आडण हाताचा हायपर-

केरॅटोरटक (त्िचेचा िरचा भार् जाड होण)े झालेल्याांिध्ये दोन िेळा लािणे आिश्यक असू शकेल आडण ह े

हलक्या िलिपट्टीने झाकािे.  

 

डोळ्याांच्या जिळ लाि ूनय.े 
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पाककट: 15गॅ्र. ची ्ूब. 

होडिओपडॅथक 

 

अर्र-को 

र्ुांर्ी आणणा-या आडण रे्रे्रे-रोधक र्ोळ्या. 

 

िणफन: 

ऍर्रीकस (िशरूिची पोटजात), िात्रा कदल्याच्या काही डिडनटाांिध्येच, एक र्ुांर्ी आणणारे आडण पेटके/कळ 

येणे-रोधक म्हणून कायफ करते आडण रे्र्रे येण्याचे डिकार आडण उन्िादािध्ये याचे िूल्य खूप िोठे आह.े 

डलडलऍि ओटीपोटातील अियिाांिर एक प्रबळ प्रभाि टाकत.े अर्रको ह ेउन्िादािध्ये उपयोर्ी आह ेकारण 

काही र्भाफशयाच्या आडण अांडाशयाच्या रोर्डनदान डस्थतींची प्रडतकक्रया म्हणून उन्िादाची लक्षण े कदसू 

शकतात. एथुसा ह े एक र्ुांर्ी आणणारे आह,े बेचैनी, डचडडचडपेणा आडण व्हर्टफर्ो (अचानक चक्कर येणे) 

प्रडतबांडधत करत.े  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्य ेसिािेश असतो 

टीआर. ऍर्ररकस क्यू    0.0064 डिडल 

टीआर.एथुसा क्यू   0.0064 डिडल 

टीआर.डलडलऍि क्यू    0.0132 डिडल 

 

सुचडिल ेआह:े 

निजात बालके आडण लहान िूलाांिधील रे्र्रे येणे. िडहलाांिधील उन्िाद. लहान िूले आडण पुरूषाांिधील 

उन्िादाचे प्रकटीकरण. अपस्िारािध्ये, कदिसाच्या िेळी डव्हटेस्सन दणे्यास सुरूिात करा, त्याच्याबरोबर 

अर्रको रात्री झोपायच्या िेळी दणेे. पुरेशा आडण जास्तीतजास्त पररणािासाठी  उपचार दीघफकालीन 

अिधीसाठी चाल ू ठेिला पाडहज.े िारांिार ऍटॅक्स/आघात येण्याची प्रिृत्ती असलेल्या रूग्णाांिध्य,े उपचाराची 

सुरूिात डव्हटेस्सनच्या सांयोजनाबरोबर केली पाडहजे.  

 

िात्रा: 

निजात बालके आडण लहान िूले: 

1/4 र्ोळीची पूड करून दधूाबरोबर ककां िा िधाबरोबर कदली जाऊ शकते.  
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िोठी िूल ेआडण प्रौढ: 

अधी र्ोळी, दररोज 3 िेळा. 

आहार सेिनाच्या अधाफ तास आधी, ररकाम्या पोटी कदल ेपाडहज.े 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

50 र्ोळ्याांची बाटली 

 

ऍडिडग्लया 

 

पेटके येणे/कळ येणे रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

डिशेषकरून हृदय धिनीचा ताण आडण एांजायना डपक्टोरीस (हृदयािध्य ेतीव्र िेदना होण)े पासून आराि 

डिळण्यासाठी उपयोर्ी असलेल्या औषधाांच ेएक डिश्रण/सांयोजन.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक  

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो     

टीआर.डलडलऍि क्यू.  0.0004 डिडल 

ग्लोडनइयि   3x 1.6 डि.गॅ्र. 

नॅरि नायरोझि   3x 205 डि.गॅ्र. 

 

सुचडिल ेआह:े 

एांजायना डपक्टोरीस (हृदयािध्ये तीव्र िेदना होण)े पासून आराि डिळण्यासाठी, कारण ह े हृदय धिनीचा 

डिस्तार होण्याच ेकाि करत.े जेव्हा त्िरीत आराि डिळणे अपेडक्षत असते (कारण ह ेरक्तिाडहन्याांचा डिस्तार 

करत ेआडण रक्त दाब किी करत)े तेव्हा डोकेदखुी आडण उच्च रक्त दाब याांपासून आराि डिळण्यासाठी. जेव्हा 

डव्हटेस्सन घेतल्यान ेडोकेदखुी पासून आराि डिळत नाही तेव्हा ऍडिडग्लया द्या. िेदनादायक िाडसक पाळी, 

दिा, डाांग्या खोकला, निजात बालकाांिध्ये रे्र्रे येणे, आडण िायग्रेन इ. सारख्या पेटके येण्याच्या/कळ 
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येण्याच्या डस्थतीिध्ये. पूड केलेली एक र्ोळी िारांिार डजभेखाली ठेिल्यास, अपस्िाराचा एक हल्ला होण ेबांद 

करत.े  

 

िात्रा: 

अधी र्ोळी, कदिसातून तीन िेळा, आहार घेण्याच्या अधाफ तास आधी ररकाम्या पोटी घेण.े  

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

50 र्ोळ्याांची बाटली. 

 

औरॅरटनि 

डस्त्रयाांच्या डिकारासाठीच्या दाह-रोधक र्ोळ्या 

 

िणफन: 

औषधे डिशेषत: र्ोळीच्या स्िरूपातील डिश्रण, त्याांच्या र्भाफशयािरील आडण अडाशयाांिरील पररणािाांसाठी. 

 

औषधाचे घटकद्रव्य: 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक  

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

औरि िुरीऍरटकि  3x 24 डि.गॅ्र. 

टीआर. पल्सॅरटला क्यू  0.008 डिडल 

टीआर.थुजा क्यू   0.0024 डिडल 

 

औषधडनिाफणशास्त्र: 

औरि िुरीऍरटकि ह े डस्त्रयाांिधील ओटीपोटािधील अियिाांच्या डिकारािर प्रभािी आह.े उच्च रक्त दाबािर 

सुद्धा याचा लक्षणीय पररणाि होतो. टीआर. पल्सॅरटला ह ेडिशेषत: भािनाप्रधान रूग्णाांिध्ये उपयोर्ी आह.े ह े

चेतासांस्थचे्या िेदनाांपासून आडण दखुण्यापासून आराि दतेे आडण याचा िापर िाडसक पाळी न येणे यासाठी 

आडण िाडसक पाळीतील अडनयडितता दरुूस्त करण्यासाठी केला जातो.    टीआर.थुजा ह ेडिशेषत: अांर्ािरून 

पाांढरे जाणे, रक्तस्त्राि किी होण ेआडण िाडसक पाळी किी िेळा येणे, आडण अांडाशयाचा दाह ककां िा रॅ्लोडपयन 
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नळ्याांचा (अांडाशयातून र्भाफशयात बीज िाहून नेणा-या) दाह होण्यािुळे इनर्ुईनल (ओटीपोट आडण 

िाांड्ाांच्या िधला भार्) िध्ये िेदना होण्यािर उपयोर्ी आह.े  

 

सुचडिल ेआह:े 

र्भाफशय आडण अांडाशयाच्या दाहक डस्थती, ज्याचा सांबांध िाडसक पाळीच्या िेदनाांशी आडण डिकाराांशी असतो. 

योनी िुखाला व्रण पडणे, अांर्ािरून पाांढरे जाणे, रक्तस्त्राि किी होण ेआडण अडनयडित िाडसक पाळी. डिशेषत: 

भािनाप्रधान डस्त्रयाांसाठी उपयोर्ी आह े ज्याांच्यािध्य े चेतासांस्थेच्या िेदना, जास्त प्रिाणात घाि येणे, 

िेदनादायक िाडसक पाळी, शरीर थांड पडल्याचे जाणिणे इ. सारखी डिडिध लक्षण ेकदसून येतात.  

 

िात्रा: 

1 ते 2 र्ोळ्या कदिसातून तीन िेळा, शक्यतो आहाराच ेसेिन करण्याच्या अधाफ तास आधी ररकाम्या पोटी. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 

50 र्ोळ्याांची बाटली. 

 

झहरे- को 

लिांचू चािणे आडण रजोडनिृत्तीिध्ये होणारे बदल याांसाठीच्या होडिओपॅडथक र्ोळ्या. 

 

िणफन: 

होडिओपॅडथक औषधाांचे एक डिश्रण/सांयोजन जे िातािरणाशी/हिािानाशी सांबांडधत रोर्ाांसाठी सुचडिले आह,े 

उन्हािध्य े जाण्यािुळे होणा-या डोकेदखुीच्या उपचारासाठी आडण लिांचू चािल्यािर होणारी िेदना किी 

करण्यासाठी.  

 

औषधाचे घटकद्रव्य 

आिरण नसलेल्या प्रत्येक 

र्ोळीिध्ये सिािेश असतो 

लॅचेडसस   6 x 0.78 डि.गॅ्र. 

्ूबरकुडलडनयि  6 x 0.0034 डि.गॅ्र. 
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िात्रा: 

प्रौढ: 1 र्ोळी. आिश्यकता असल्यास 4 तासाांनी पुन्हा दणेे. 

लहान िूले: 1/4 ते 1/2 र्ोळी. 

 

दषु्टपररणाि:काहीही नाहीत 

 

पाकीट: 30 र्ोळ्याांची बाटली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भार् – III 

 

रोर्ाांसाठीच ेउपचार 

 

 

प्रस्तािना: 

 

हा भार् डिडिध रोर्ाांच्या उपचाराशी सांबांडधत आह.े औषधाांचा िापर प्रडतबांधात्िकररत्या ककां िा 

उपचारात्िकररत्या केला जाऊ शकतो. जर रोर्ाचे डनदान योग्य केल ेर्ेले तर उपचार करणे सोपे होत.े  

या प्रास्ताडिक टीपाांिध्ये आम्ही र्ोष्टी सोप्सया करण्याच्या आिच्या इच्छेबद्दल आपल्यािर छाप पाडू इडच्छतो. 

रोर्ान े त्रस्त असलेल्या िानिाांना िदत करणे हा आिचा िुख्य हते/ूउद्दशे आह.े एखाद्या डिडशष्ट रोर्ासाठी 
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आपण जी काही औषधे डनिडता, त्यासाठी आपण नेहिी पोषणात्िक दडृष्टकोन तसेच पचनाचा दडृष्टकोन याचा 

डिचार केला पाडहज.े  

 

पोषक 

आल्बो साांर् ह ेर्ॉस्रे्टेस, कॅडल्शयि आडण िॅग्नेडशयि न ेसिृद्ध केलेल ेउत्पादन आह.े याचा िापर एका सांतुडलत 

आहारािध्य ेपूरक म्हणून केला पाडहजे. आहाराच ेडनयांत्रण व्यक्तीच्या आिश्यकतेनुसार आडण पचन क्षितेनुसार 

केले पाडहजे.   

 

अल्बोडव्हट ह ेएक दसुरे उत्पादन आह ेजे नैसर्र्फक प्रडथन ेआडण खडनज ेयाांनी सिृद्ध आह,े आडण िय ककां िा ललांर् 

याने कोणताही र्रक न पडता सिफजण याचा िापर करू शकतात. शतािरी आडण केशर याांसह नैसर्र्फक 

िहत्िाच्या पोषक द्रव्याांच े एक डिश्रण/सांयोजन असल्यािुळे, डिशेषत: र्भफिती िडहलाांसाठी आडण स्तनपान 

करणा-या आईंसाठी याची डशर्ारस करण्यात आली आह.े  

 

आहार आडण व्यायाि 

 

जास्त प्रिाणात खाणे आडण सुस्तािलेल्या सियी असणे या आधुडनक जीिनाच्या दोन िाईट र्ोष्टी आहते. 

एखाद्या रूग्णासाठी आहार डिषयक सियी डनयांडत्रत करणे तसेच डनयडित व्यायाि करणे आिश्यक आह ेकारण 

त ेसािान्य आरोग्य रटकून राहण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात.  

 

हृदय रोर् असलेल्या काही रूग्णाांिध्ये अडत प्रिाणात व्यायाि करण्याचा सल्ला दणे्यात आलेला नाही. 

लठ्ठपणािध्ये, उच्च रक्त दाबािध्ये आडण िधुिेहािध्ये डनयांडत्रत आहाराची आिश्यकता असत.े  

 

लठ्ठपणा 

 

रूग्णाांना किी िीठ आडण किी चरबी असलेल्या आहाराचा र्ायदा होतो. ललांबूिर्ीय र्ळाांचा रस खूप उपयोर्ी 

आह.े तूप, लोणी सारख्या सांतृप्त चरबी हाडनकारक असतात कारण त्यािुळे त्याांना ऍथेरोस्क्लेरोडसस (हृदय 

धिन्याांिध्ये कोलेस्टेरॉल, चरबी जिा होण)े आडण हृदय धिनीच े थ्रॉम्बोडसस/रक्ताची र्ुठळी होण े

(हृदयडिकाराचा झटका) होते. 

 

उच्च रक्त दाब 
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रूग्णाांना किी िीठ आडण किी चरबी असलेल्या आहाराचा र्ायदा होतो. ललांबूिर्ीय र्ळाांचा रस खूप उपयोर्ी 

आह.े जेिणाांनांतर अध्याफ तासान ेपाणी डपणे यािुळे काही प्रिाणात रक्त दाबाचे डनयांत्रण केल ेजात.े रक्ताचा 

पुरिठा अपुरा झाल्यािुळे हृदय आघात होण,े िूत्रलपांडाला सूज येणे/दाह होण,े जलोदर ककां िा कोणतीही सूज 

असलेल्या रूग्णाांना िीठ नसलेल्या आहारािुळे र्ायद ेहोतात.  

 

िधुिहे 

 

या रूग्णाांना रक्तातील साखरेच्या आिश्यक पातळ्या राखण्यासाठी आडण एक चाांर्ल्या व्यायाि पद्धतीसह 

सूडचत िजन राहाि ेयासाठी दररोज पुरेशा प्रिाणात कबोदके, चरबी आडण प्रडथने याांची आिश्यकता असत.े 

 

पेडप्सटक अल्सर (पोटाच्या आतल्या पदराला आडण लहान आतड्ाच्या िरच्या भार्ाला व्रण पडणे), 

 

दधू, साय ककां िा हायड्रोप्रोरटनयुक्त सपक आहारािुळे अल्सर बरा होण्यास िदत होत े आडण काही प्रिाणात 

िेदना डनयांडत्रत होतात. चहा आडण कॉर्ी कदिसातून एक िेळा घेणे हाडनकारक नाही, पण ह ेदधूाबरोबर घेतल े

पाडहजे. पेडप्सटक अल्सर असलेल्या रूग्णाांनी कधीही िद्यपान करू नये, धूम्रपान करणे टाळाि े आडण डिरची 

आडण िसाल्याांसारख्या जळजळ होणा-या आहाराच ेसेिन करू नये.   

 

िद्य 

 

योग्य आहार न घेता डनयडित िद्यपान करण्यािुळे यकृताची हानी होऊ शकत ेककां िा जठरआतड्ािध्ये डबघाड 

होऊ शकतो. सतत िापर करण्यािुळे व्यसन लार्त ेआडण सहनशीलता डनिाफण होत.े िद्यािुळे यकृत, िूत्रलपांड, 

हृदय याांिधील चरबी नष्ट होते आडण इतर र्ुांतार्ुांती डनिाफण होतात.  

 

धमू्रपान 

 

धूम्रपान करणारे श्वसन सांस्थेच्या डिकारान ेत्रस्त्र होतात, जस ेकी ब्रॉन्कायरटस, श्वास नडलकाांशी सांबांडधत दिा, 

श्वास नडलकाांचा कार्सफनोिा (ककफ रोर्) इ., हृदय धिनीच्या र्ुांतार्ुांती जसे की हृदय धिनीिध्ये रक्ताची र्ुठळी 

होण,े थ्रॉम्बोऍन्जायरटस ऑडब्लटेरान्स (पायाांच्या बोटाांचे र्ँर्रीन), पेडप्सटक अल्सर, दषृ्टी किी होण्याशी सांबांडधत 

डोळ्यातील बदल इ.   
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सपुारी बरोबर तांबाखचुी पान ेचघळण े 

 

यािुळे जीभेला, डहरड्ाांना जखिा/व्रण होतात, दांतक्षय आडण तोंडाचा ककफ रोर् होतो. 

 

चहा आडण कॉर्ी 

 

याचा कॅर्ीन घटक डोकेदखुीसाठी उपयोर्ी आह ेकारण ह ेिध्यिती चेतासांस्थेला आडण तात्पुरत्या सतकफतेला 

उत्तेडजत करत,े जी दोन तासाांपयांत राहत.े चहा आडण कॉर्ी याांचे सेिन सुद्धा िध्यि स्िरूपात करण्याची 

डशर्ारस करण्यात आली आह.े जास्त प्रिाणात चहा घेतल्यास पचनाच्या कक्रयिेध्ये डबघाड होतो. अडत 

कक्रयाशीलता टाळण्यासाठी 12 िषाांपेक्षा किी ियाच्या लहान िूलाांना चहा दऊे नय.े    

 

आहार आडण पचन सांस्था 

 

पोट आडण आतड े

 

पचन ह ेसािान्य भूकेपेक्षा िेर्ळे आह.े सांपूणफ पचन म्हणजे कबोदके, चरबी, प्रडथने, जीिनसत्तिे आडण खडनज 

याांचे एकरूप होण/ेडिसळणे ककां िा अडधक चाांर्ला उपयोर् होण.े 

 

पचनास एका सािान्य भूकेची िदत होत.े जठर आडण आतड्ाच्या सिस्या, भूक न लार्णे आडण पचनातील 

डबघाड याांच्याशी सािान्यपणे जोडलेल्या आहते. जास्त प्रिाणात खाणे आडण नीट न चािता अन्न तसेच डर्ळणे 

यािुळे पचनािध्ये व्यत्यय येतो. डनयडित जेिणे आडण व्यायाि यािुळे पचनाला आडण एकरूप 

होण्याला/डिसळण्याला िदत डिळते.  

पचनाची कक्रया लाळेच्या ग्रांथींिधील लाळेपासून तोंडािध्ये सुरू होत.े नांतर जठरातील पाचक रस याचे रूपाांतर 

साध्या पदाथाांिध्ये करतात. लहान आतड्ािध्य े या आहाराच े पुढील पचन डपत्तरसाद्वारे, स्िादलुपांडातील 

रसाकडून आडण आतड्ातील पाचक रसाकडून केले जाते. पचन झालेल ेअन्न लहान आतड्ाकडून शोषले जात.े   

 

एकरूप होण/ेडिसळण े

 

एखादी व्यक्ती चाांर्ले खाऊ शकते आडण चाांर्ले पचन झाले आह ेअसे सुद्धा त्याला िाटू शकत ेआडण तरीही ती 

व्यक्ती रोर्ी असल्यासारखी कदसत ेकारण त्यान ेज ेखाल्ले आह ेते योग्यपणे एकरूप झाले नाही/डिसळले नाही. 



95 

जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

नीट एकरूप न होण/ेन डिसळणे यासाठी जबाबदार असलेले घटक डनडित केले पाडहजेत आडण त्यानुसार 

त्यािर उपचार केले पाडहजते. आल्बो साांर् आडण र्ॅस्रोिोन याांचे डिश्रण/सांयोजन, अनेक आहार घटकाांच्या 

एकरूपतेला/डिसळण्याला प्रोत्साडहत करण्यास िदत करते.   

 

पचन 

 

सलर्ोज आडण र्ॅस्रोिोन ह ेचाांर्ले पाचक आहते. पचनाच्या त्रासाांचा सांबांध काही िेळा हायपरऍडसडडटी (अडत 

डपत्त) शी असू शकतो ज्याचा उपचार िॅग्नाईन ने केला जातो. िातबद्धता, पोट दखुणे आडण िेदना होणा-या 

डिकाराांचा सांबांध जठरआतड्ाच्या िार्ाफशी असतो ह ेसुद्धा या औषधाांनी दरुूस्त केले जातात.  

 

अपचन / ऍडसडडटी (डपत्त) 

 

र्ॅस्रोिोनचा िापर अपचनासाठी केला जातो. जर रूर्ण् बद्धकोष्ठता ककां िा अपचनाने त्रस्त असेल, तर सलर्ोज 

आडण स्पोलॅक्स, स्पोलॅक्स-ई ककां िा टॅक्साईन याांचा िापर केला जाऊ शकतो. आल्बो साांर् एक टॉडनक म्हणून 

कदल ेजाऊ शकत ेडिशेषत: अशक्त रूग्णाांसाठी.  जे लोक एक आळशी जीिन जर्तात त्याांना जेिणापूिी िेर्ान े

चालण्याचा सल्ला कदला आह.े  

 

र्ॅस्रायरटस (जठराचा दाह होण)े 

 

र्ायस्रायरटस म्हणज ेउलटी होण,े पोटात दखुणे आडण डडहायड्रशेन (शरीरातील पाण्याचे प्रिाण किी होण)े. 

जर यािध्य े आतड्ाचा सिािेश असेल, तर याला र्ॅस्रोएन्टरायरटस असे म्हणतात (अडतसार, तीव्र 

डडहायड्रशेन आडण कोसळणे). थोडा िेळ कोणतेही अन्न घेऊ नये. पण िॅग्नाईन बरोबर पाणी आडण इतर द्रव्य े

थोड्ा प्रिाणात िारांिार डपऊ शकता. अडतसार डनयांत्रणात आणण्यासाठी डयाडसन घेतली जाऊ शकते. जेव्हा 

अडधक तीव्र लक्षण े किी होतात तेव्हा प्रत्येक 3 त े 4 तासाांनी आल्बो साांर् बरोबर हलका आहार घेण्यास 

सरुूिात केली जाऊ शकते.  

 

पेडप्सटक अल्सर (पोटाच्या आतल्या पदराला आडण लहान आतड्ाच्या िरच्या भार्ाला व्रण पडणे), 

 

यािध्य ेर्ॅडस्रक (जठराचा) आडण डु्ओडनेल (पक्वाशयाचा) अल्सरचा सिािेश असतो. याचा सांबांध पोटाच्या 

िरच्या भार्ात िारांिार िेदना होण्याशी असतो. िेदना होण्याच्या जार्ी िृदपुणा सदु्धा असू शकतो. दोन्हींचा 

सांदभफ हायपरऍडसडीटी (अडत डपत्त) होण्याशी असू शकतो. र्ॅडस्रक अल्सर िध्ये अन्न खाल्यािर लरे्च िेदना 
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होत ेम्हणज ेआहारािुळे जळजळ होत ेआडण म्हणून तेथे िेदना होत.े डु्ओडनेल (पक्वाशयाशी) अल्सर िध्ये, 

अन्नाचे सेिन केल्यानांतर अध्याफ तासान ेिेदना होऊ लार्ते म्हणजे जेव्हा अन्न पक्वाशयािध्ये पोहोचत ेतेव्हा. 

तीव्र सांदभाांिध्ये, येथ ेतीव्र िेदना होत असतात ज्यािुळे काहीिेळा उलटी होण्यास प्रिृत्त केल ेजात.े िॅग्नाईन हा 

ऍडसडडटी (डपत्तासाठी) बरे करण्यासाठीचा एक पयाफय आह.े  रॅ्स्रोिोनचा सुद्धा िापर केला जाऊ शकतो. 

रूग्णाांना िद्यपान आडण धूम्रपान करणे टाळण्याचा सल्ला आह.े आहार सपक असला पाडहज े आडण यािध्य े

िसाले असू नयेत आडण ते व्यिडस्थत चािल ेपाडहजे. िैद्यकीय उपचार सहा िडहन ेचालू ठेिला पाडहजे.  

 

अडतसार 

 

याचा अथफ असा की अडधक िारांिार शौचास होत े (आतड्ाची हालचाल) आडण त्याचे स्िरूप सािान्यापेक्षा 

पातळ असते. ह ेअनेक कारणाांिुळे होऊ शकते उदा. अपचन आडण सांक्रिणे जसे की अडिबाजन्य जुलाब ककां िा 

बॅडसलरी जुलाब (जीिाणूजन्य सांक्रिण). अडतसाराच े कारण शोधले पाडहज े आडण त्याप्रिाणे उपचार केला 

पाडहजे. डयाडसन ह ेअडिबाजन्य आडण बॅडसलरीजन्य जुलाब दोन्ही िध्ये उपयोर्ी आह.े 

 

अडिबाजन्य जलुाब अधफ घट्ट स्िरूपात िल डिसर्जफत होणे, पोटािध्ये दखुणे (काहीिळेा आतड्ाशी सांबांडधत) 

आडण शौचास होताना िेदना होण्यासह िलािधून रक्त आडण शे्लष्टिल त्िचा जाणे.  

 

बडॅसलरीजन्य जलुाबािध्य,े िरील लक्षणाांडशिाय िलाचे स्िरूप सािान्यपणे द्रिरूप असत े आडण यािुळे 

डडहायड्रशेन (शरीरातील पाण्याचे प्रिाण किी होण)े होण्याची शक्यता असते. नुकत्याच झालेल्या शौचािधील 

िलाचा निुना घेऊन त्याची िायक्रोस्कोडपक तपासणी करून डनदान डनडित केले जाते.  

 

प्रत्येक 4 तासाांनी डयाडसन कदले जात.े रूग्णास अांथरूणािध्ये उबदार डस्थतीिध्ये ठेिले पाडहजे आडण र्क्त 

द्रिरूप आहार कदला पाडहजे. अशा रूग्णाांना िऊ सपक अन्नाची र्रज असते ककां िा साबुदाणा दधूािध्ये उकडून 

कदल े जात.े एखाद्याने भरपूर पाणी डपऊ नये आडण स्िच्छतेच्या तत्िाांच े पालन केल पाडहजे म्हणजे चाांर्ले 

डनजांतकुीकरण करणे, अन्न दडूषत होण्यापासून रक्षण करणे, िाशाांचा नायनाट करणे. 

बॅडसलरीजन्य जुलाबासाठी अडतसाराच े डनयांत्रण झाल्यानांतर पुढील 3 कदिस डयाडसन तोंडािाटे दणे्याचा 

उपचार चाल ू ठेिला पाडहजे. उन्हाळ्यात होणा-या अडतसारासाठी, ललांबाच्या रसाबरोबर र्ॅस्रोिोन आडण 

डचडनयिको दणेे अत्यांत उपयोर्ी आह.े अडतसारातनू बरे झाल्यानांतर भूक िाढडिण्यासाठी आडण पचनाच े

डिकार प्रडतबांडधत करण्यासाठी सॉलर्ॉसची लहान िात्रा कदली जात.े  
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कािीळ आडण सोरायडसस  

 

कािीळ ही एक डचककत्सालयीन खूण आह ेज्याचे र्ुणधिफ असतात डोळ्यातील पाांढरा भार् आडण त्िचा डपिळी 

होण.े येथे ताप येणे आडण खाजण ेसुद्धा होऊ शकते. िलाचा रांर् िातकट असतो, लघिीचा रांर् र्डद डपिळा 

असतो आडण येथे भूक किी होत.े लिकर डनदान होणे आडण त्िरीत उपचार सुरू करणे आिश्यक आह ेकारण 

याचे स्िरूप अडथळा आणणारे आडण डिषारी असू शकते. अडथळा आणणारा प्रकार डिषाणूच्या सांक्रिणाांिुळे 

ककां िा परजीिीच्या (कीटक) प्रादभुाफिाांिुळे, स्िादलुपांडाच्या हाडनकारकतेिुळे ककां िा डपत्तरस डिषयी सोरायडसस 

िुळे झाला असू शकतो. यकृताच्या सोरायडसस साठी ककां िा हाडनकारकतेसाठी येथे कोणताही उपचार नाही.   

 

औषधािुळे झालेली यकृताची डिषाक्तता ककां िा डपत्ताशयाशी सांबांडधत सोरायडसस िर उपचार केला न जाणे 

याांिुळे डिषारी कािीळ होऊ शकत.े या कारणािर लिकर उपचार करणे आिश्यक आह े कारण त्यािुळे 

र्ुांतार्ुांती होण े रोखल े जात.े कायनोटोिाईन र्ोळ्या हा नेहिीचा उपाय आह.े आिश्यकता असेल त्यानुसार 

हर्बफटासफची जोड सुद्धा कदली जाऊ शकते. नळाच ेपाणी (म्हणज ेक्लोरीनयुक्त पाणी) यािुळे सुद्धा डिषाणूचा 

प्रादभुाफि होऊ शकतो. म्हणून या रूग्णाांनी उकळलेले पाणी प्सयायल ेपाडहज.े सिफ सांदभाांिध्ये ललांबूिर्ीय र्ळाचा 

रस कदला पाडहजे आडण त्यानांतर पाणी प्सयायल ेपाडहजे. आल्बो साांर् बरोबर दधूाची पािडर घेणे ककां िा साय 

नसलेल े ताक डपणे याला अनुिती कदलेली आह,े ज े दखुण्यातून हळूहळू बरे होण्याच्या िेळी आडण बरे 

झाल्यानांतर कदल े पाडहजे. रूग्णाांना उपचारा दरम्यान आडण हळूहळू बरे होण्याच्या िेळी सांपूणफ डिश्राांती 

घेण्याचा आडण चरबी रहीत आहाराच ेसेिन करण्याचा सल्ला कदला जातो.  

 

स्प्र ू(उष्टणकरटबांधात होणारा लहान आतड्ाच्या दाह होण्याशी सांबांडधत डिकार) 

 

स्पू्र ह ेशोषणाच्या डबघाडाचे एक सांलक्षण आह ेआडण त्याची लक्षण ेअसतात अचानक नकळत पातळ जुलाब 

होण्यास सुरूिात होण,े सािान्य अशक्तपणा आडण िजन किी होण.े िलाचा रांर् कर्कट असतो, ते जड, 

डशरेदार, आडण डचकट असत.े याचा उपचार डिडिध टप्सप्सयाांिध्ये केला जाऊ शकतो.  

1. आहारयुक्त उपचार 

2. डडहायड्रशेनचा उपचार 

3. तब्येत हळूहळू बरी होण्या दरम्यानचा उपचार. 

 

र्ॅस्रोिोन, आल्बो साांर् आडण डव्हटेस्सनची डशर्ारस करण्यात आली आह.े प्रडतबांडधत आहारािुळे (दधू आडण 

र्ळे) िैद्यकीय उपचाराला िदत होईल. कबोदके आडण चरबी या र्ोष्टी प्रडतबांडधत आहते. 
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अतड्ाशी सांबांडधत पोटदखुी 

 

आतड्ातील डबघाड (सािान्यपणे बद्धकोष्ठतेचा एक पररणाि म्हणून) ककां िा र्ॅस/िात साचून राडहल्यािुळे 

आतड्ािध्य े डपळिटून िेदना होण/ेकळ येणे. लहान आतड्ातील िेदनेला हायपोर्ॅस्रीक प्रदशेाशी (बेंबीच्या 

खालच्या भार्ाशी) सांदर्भफत केले जात.े यािध्य ेदाब कदल्यािर आराि डिळू शकतो. काहीिेळा याच्याबरोबर 

अडतसार ककां िा बद्धकोष्ठता होऊ शकते. कोणतेही अन्न खाऊ नये. जर याच ेस्िरूप दाहक/जळजळ होणारे असेल 

तर रूग्णालयात भरती होण्याचा सल्ला कदला जातो. र्ॅस/िात हरण्यासाठी र्रि पाण्याच्या बाटलीने र्रि 

िारे्ने शेक घेण ेउपयोर्ी असू शकेल. सॉलर्ॉस िातबद्धता आडण त्याचप्रिाण ेबद्धकोष्ठता याांपासून आराि दऊे 

शकते. अडतसाराचा उपचार डयाडसन न ेकेला जातो.  

 

जांत/कृिी 

 

आतड्ािधील कृिी ह्या सािान्यपणे र्ोल कृिी, डपन कृिी, धार्ा कृिी, हुक कृिी इ. असतात. लहान 

िूलाांिधील आतड्ातील कृिी असण्याची िुख्य लक्षणे म्हणज े जळजळणे, दात खाणे, रु्र्लेले पोट, भूक न 

लार्णे, रे्र्रेयुक्त आकडी येणे, किी प्रिाणात ताप येणे आडण अशक्तपणा/रक्तहीनता.  

 

बद्धकोष्ठता 

 

बद्धकोष्ठता म्हणज ेशौचास होण ेअडनयडित असणे. नाजकू आडण ियोिृद्ध, र्भफिती आडण स्तनपान करणा-या 

डस्त्रयाांिधील बद्धकोष्ठता असणा-याांनी आडण शरीर रचना अशक्त असणा-या रूग्णाांनी काळजी घेतली पाडहज.े 

शौचास डनयडित होण्याच्या डनयांत्रणािुळे पोट योग्यरीतीन ेसार् होण्यास िदत होत.े तीव्र रेचकाांचा डनयडित 

िापर केल्यान ेआतड्ाांना इजा होऊ शकते, डडहायड्रशेन आडण िारांिार बद्धकोष्ठता तसेच पोषणाशी सांबांडधत 

डिकार होऊ शकतात.  

स्पोलॅक्स ककां िा स्पोलॅक्स-ई च्या बरोबर आल्बो साांर् आडण र्ॅस्रोिोन कदल े असता कोणतेही दषु्टपररणाि न 

होता शौचास होण ेडनयांडत्रत होत ेआडण पोषक द्रव्याांशी सुद्धा हस्तक्षेप होत नाही. स्पोलॅक्स ककां िा स्पोलॅक्स-ई 

याांचा उपयोर् िूळव्याधािध्ये सुद्धा होतो. 

जुनाट बद्धकोष्ठतेसाठी, हर्बफटासफ आडण सॉलर्ॉसच्या सांयोजनाचा िापर पांधरिडा ते एक िडहन्या दरम्यानच्या 

एका अिधीसाठी करा. तीव्र बद्धकोष्ठतेिध्ये, टॅक्साईन, स्पोलॅक्स ककां िा स्पोलॅक्स-ई चा िापर करण्याची 

डशर्ारस करण्यात आली आह.े  
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िातबद्धता 

 

हिा डर्ळण्या व्यडतरीक्त, अपचन, बद्धकोष्ठता ककां िा जास्त प्रिाणात खाणे याांिुळे सुद्धा िातबद्धता होत.े 

िॅग्नाईन. सॉलर्ॉस आडण र्ॅस्रोिोन ह ेिातबद्धता रोखतात. जेिणाांबरोबर पाणी डपणे टाळा.  

 

अपने्डायडसरटस (अपेंडडक्स/आांत्रपचु्छ नािाच्या अियिाचा दाह होण)े 

 

ही एक तीव्र डस्थती आह ेज्यासाठी त्िरीत शस्त्रकक्रया करण्याची आिश्यकता असू शकत.े  

 

आहार आडण औषधाची ऍलजी 

 

काहीिेळा रूग्ण काही औषधे ककां िा आहार घटक सहन करू शकत नाहीत जरी ते सिाांकडून सािान्यपणे 

िापरले जात असले तरी. अशा सांदभाांिध्ये, र्ॅस्रोिोनचा िापर केला जातो. सुरूिातील अर्दी थोड्ा प्रिाणात 

दऊेन सांिेदनशीलता किी केली जात ेआडण या डिडशष्ट आहारासाठीची ककां िा औषधाची सहनशीलता पोटािध्य े

डिकडसत होईपयांत किी अिधीच्या अांतरान ेहळूहळू प्रिाण िाढडिले जाते. 

 

यकृत-डपत्ताशय सांस्था 

 

यकृत हा एक िुख्य अियि आह े जो कबोदके, प्रडथने आडण चरबी याांच्या चयापचयािध्ये एक िहत्िाची 

भूडिका बजाितो. यकृताचा आकार अनेक कारणाांनी िोठा होऊ शकतो उदा. िलेरीया, चरबीयुक्त यकृत ककां िा 

हपेटायरटस. यकृताचा सिािेश असण्यािध्ये येथे भूक न लार्णे, धातू सारखी चि लार्णे, डपत्त रस जास्त 

प्रिाणात स्त्रिणे, बद्धकोष्ठता ककां िा अडतसार या र्ोष्टी असतात. उपचार करण्याआधी डनदान होण ेआिश्यक 

आह.े अशा रूग्णाांना उच्च प्रडथन असलेला आहार, (ललांबू िर्ीय) र्ळाांचा रस, आडण साय काढलेल ेदधू डनयडित 

अांतरान े दणे्याची आिश्यकता असत.े सेिन केलेल्या आहाराच े एकरूप होण/ेडिसळणे यािर उपचाराचे यश 

अिलांबून असत.े रूग्णान ेसांपूणफ डिश्राांती घेतली पाडहजे. िद्य, तळलेले ककां िा तेलकट पदाथफ आडण जास्त िसाले 

असलेला आहार घेणे टाळले पाडहजे. रूग्णाला शौचास डनयडितपणे झाल ेपाडहज.े चाांर्ली भूक लार्णे आडण 

पचन होण ेही तब्येत सुधारण्याची लक्षणे आहते. यासाठी सलर्ोज, र्ॅस्रोिोन आडण हर्बफटासफ अत्यांत उपयोर्ी 

आहते. हळूहळू बरे होत असताना आल्बो साांर् ची डशर्ारस केली आह.े    

 

डपत्ताचा खडा 



100 

जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

 

िोठा खडा काही िेळा डपत्तरस िाडहनी बांद करतो ज्यािुळे डपत्तरसाशी सांबांडधत पोटदखुी होत.े ही अचानक 

होणारी आडण त्रासदायक िेदना असू शकते जी बरर्ड्ाांच्या काठान ेसभोिताली आडण खाद्याांच्या सभोिताली 

पसरू शकते. यासाठी पेटके येणे/कळ येणे-रोधकान ेउपचार कदला जातो. हर्बफटासफ ची डशर्ारस करण्यात आली 

आह.े जास्त प्रिाणात खाणे टाळल ेपाडहजे. चरबीयुक्त आहार घेण ेप्रडतबांडधत आह.े डहरव्या पालेभाज्या आडण 

र्ळे िुक्तपणे खाता येतात.  

 

प्सलीहा 

 

प्सलीहाचा आकार िाढलेला असणे ही िलेरीयािधील एक सािान्य र्ुांतार्ुांत आह.े याच्यासाठी एका िलेरीया-

रोधकान ेआडण हर्बफटासफ ने अांदाजे दोन आठिडे उपचार केला पाडहजे. आल्बो साांर् ह ेएक टॉडनक आह,े आडण 

याचा िापर िलेरीयािुळे झालेल्या रक्तहीनता, अशक्तपणा आडण भूक न लार्णे यासाठी केला जातो.  

 

िलरेीया 

िलेरीया ह ेएक परजीिी (कीटक) चािल्यािुळे होणारे सांक्रिण आह,े सांक्रडित ऍनोरे्डलस नािाच्या डासाची 

िादी चािल्यानांतर ह ेहोत.े ह ेतीव्र ककां िा जुनाट असू शकत.े तीव्र हल्ल्याची लक्षणे आहते थांडी िाजून येणे, खूप 

ताप येणे आडण घाि येणे, हा हल्ला एक कदिसाआड होऊ शकतो ककां िा प्रत्येक चार कदिसाांनी होऊ शकतो.  

 

िलेरीयाच्या एका डिडशष्ट हल्ल्यािध्ये तीन टप्सपे असतात: 

 

थांड पडण्याचा टप्सपा: ह े1/4 त े2 तासाांपयांत राहत.े रूग्णास डोकेदखुी असते आडण हात-पाय आडण पाठ दखुते, 

त्याचबरोबर थांडी िाजून येते, त्यानांतर रायर्र (खूप जोराची थांडी/कां प सुटण्या इतकी थांडी) होतो, ज्यािध्ये 

त्याचे दात एकिेकाांिर घासले जातात, त्याच्या शरीराच ेखूपच कां पन होत राहत ेआडण आतून थांड िाटत.े  

 

उष्ण टप्सपा: सािान्यपणे 4 तासाांपयांत राहतो, उष्टणतेची भािना हळूहळू सांपूणफ शरीरभर पसरत,े नेहिी 

याबरोबर ग्लानी येते आडण डचत्त भ्रि होण.े 

 

घाि येण्याचा टप्सपा: 1 त े2 तास. जास्त प्रिाणात घाि येण्याची शक्यता असते; ताप एकदि खाली उतरतो 

आडण अस्िस्थता आडण िेदना याांपासून आराि डिळतो. दररोज, प्रत्येक तीन कदिसाांनी एक हल्ला येऊ शकतो 

ककां िा चार कदिसाांनी पुन्हा येऊ शकतो ह ेिलेरीयाच्या परजीिीिर अिलांबून असते.  



101 

जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

 

चतेासांस्थिेधील डबघाड 

चेता सांस्था इतर सिफ सांस्थाांचे डनयांत्रण करत:े श्वसन सांस्था, हृदयधिनी, जठर-आतड्ाच्या सांस्था, दषृ्टी आडण 

ऐकण.े ऑटोनॉडिक (स्ियांडनयांडत्रत) चेता सांस्थेिधून उत्पन्न होणा-या डिशेष नसा हृदय, पोट, आतड,े डोळे, 

कान इ. चे डनयांत्रण करतात. सांक्रिण ककां िा औषधािुळे चेता सांस्थेला इजा होण्यािुळे िध्यिती चेता सांस्थेिध्य े

तीव्र र्ुांतार्ुांती डनिाफण होतात. त्याचप्रिाणे इतर सांस्थाांिधील डबघाड डिशेषत: जठरआतड्ाच्या सांस्थेतील 

(पोषण, पचन) डबघाडािध्ये चेता सांस्थेचा अप्रत्यक्ष सिािेश असू शकतो. भािडनक अस्िस्थता, बद्धकोष्ठता 

ककां िा इतर जोखिी असलेले घटक िध्यिती चेता सांस्थेच्या डिकाराांसाठी जबाबदार आहते. 

पोषकद्रव्याांच्या डिकाराांिर आल्बो साांर् आडण योग्य आहारान,े आडण बद्धकोष्ठतेिर सॉलर्ॉस आडण स्पोलॅक्स, 

स्पोलॅक्स-ई ककां िा टॅडक्सन ने उपचार केला जाऊ शकतो. भािडनक अस्िस्थता डव्हटेस्सन ने दरुूस्त केली जाऊ 

शकते. चेता सांस्थेची आक्रिकता आडण बद्धकोष्ठता िध्ये दधू आडण र्ळाांच े रह याांसह एक द्रिरूप आहार 

उपयोर्ी आह.े प्रौढ रूग्णाांसाठी डलव्हडॅक्टन-जी ची डशर्ारस केली आह.े िानडसक डिकाराांिर डिशेष लक्ष 

दणे्याची आिश्यकता असते. ’आल्बो साांर् बरोबर डव्हटेस्सन’ हा डनयडित उपाय आह.े  

 

डचत्त भ्रि होण े(डडेलरीयि) 

ही ताप येण्याची एक सािान्य र्ुांतार्ुांत आह.े कारणािर उपचार केल्याने डचत्त भ्रि होण्याची डस्थती आपोआप 

बरी होईल. डव्हटेस्सन ह ेऔषध एक पयाफय आह.े लहान िूलाांिध्य ेह ेडचडनयिको बरोबर कदल ेपाडहज.े  

 

रे्र्रे येण े

 

रे्र्रे येण्यािर डव्हटेस्सन ने उपचार केल ेजातात. पण िारांिार रे्र्रे येण्याच्या सांदभाांिध्ये अर्रको ह ेअडधक 

िैडशष्ट्पूणफ आह.े   

 

इन्सोडिया/अडनद्रा (ककां िा झोप न लार्ण)े 

 

ह ेलचांता ककां िा भािडनक अस्िस्थता याांिुळे झाल ेअसू शकत.े काहीिेळा जास्त प्रिाणात धूम्रपान करणे आडण 

चहा ककां िा कॉर्ीचा िापर करणे याांिुळे सुद्धा झोप येत नाही. याडशिाय, सिफ िेदनादायक डस्थती झोपेिध्ये 

हस्तक्षेप करू शकतात. जेव्हा रूग्ण झोप न लार्ण्याची तक्रार करतात तेव्हा उच्च रक्त दाब ही र्ोष्ट सुद्धा लक्षात 

घेतली पाडहज.े म्हणून, अडनद्रचे्या उपचारािध्ये कारणािर उपचार केला पाडहजे. उपचार करण्याआधी योग्य 

डनदान होण े आडण कारणाची डनडिती करणे अत्यांत आिश्यक आह.े अनािश्यकपणे र्ुांर्ी आणणारी ककां िा 
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सांिोहक औषध े दऊे नयेत कारण सांिोहकाांचा सतत िापर केल्यािुळे त्याची सिय ककां िा व्यसन लार्ते. 

डव्हटेस्सन  हा नसा दखुणे आडण झोप न येणे यासाठीचा उपचार आह.े ह ेलचांता, ताण, बेचैनी आडण थकिा दरू 

करण्यासाठी आडण ताजतेिाने िाटणारी झोप येण्याची खात्री दणे्यासाठी सुद्धा िदत करत.े डोक्याच्या त्िचेिर 

आडण तळपाय दोन्हीिर झोपायला जाण्याच्या अधाफ तास आधी ओलोडसनच्या काही थेंबान ेिसाज करण्यािुळे 

शाांत झोप येते.   

 

स्िरणशक्ती नष्ट होण े

 

स्िरणशक्ती नष्ट होण ेही सािान्य र्ोष्ट आह ेजेव्हा डतचा सांबांध िय होण्याशी असतो. अल्झायिरचे डिकार, 

स्रोक (िेंदलूा रक्त पुरिठा किी होण)े, िारांिार आजारी पडणे जसे की िेडननजायरटस (िेंद ूआडण पाठीच्या 

कण्याच्या िेष्टनाचा दाह) ककां िा अपस्िार, ताण, अिैद्य औषधाांचा ककां िा औषधोपचाराांचा िापर करणे, बुद्धी 

िांद होण/ेिेडपेणा ककां िा शरीराला एखादा शारीररक आघात होण े याांसारख्या िैद्यकीय डस्थतींिुळे सुद्धा 

स्िरणशक्ती नष्ट झाली असू शकते. स्िरणशक्ती नष्ट होणे बहुतेक करून हळूहळू होते आडण ही डस्थती येण्यास 

काय कारणीभूत आह ेयािर अिलांबून त्याची तीव्रता िेर्िेर्ळी असू शकते. र्ोंधळ होण े ककां िा सतकफता किी 

होण ेह ेस्िरणशक्ती किी होण्याचे आडण तसेच एखाद्या र्ांभीर आजाराच ेपडहले कारण असू शकेल, डिशेषत: 

ियस्कराांिध्ये. जेव्हा ह े अल्झायिरच्या रोर्ासारख्या िैद्यकीय डस्थतीिुळे झालेले असत,े तेव्हा स्िरणशक्ती 

हळूहळू नष्ट होत ेआडण कायिची नष्ट होण्याची प्रिृत्ती असत.े इतरिेळी ही डस्थती तात्पुरती असत ेआडण केिळ 

एखाद्याच्या अनुभिाच्या एखाद्या भार्ाशी सांबांडधत स्िरणशक्तींिर पररणाि होतो. स्िरणशक्ती नष्ट होण ेबरे 

होण्याच्या डस्थतीतील असेल तरच त्यािर उपचार करता येतो आडण हा उपचार डस्थतीच्या प्राथडिक 

कारणािर िोठ्या प्रिाणात अिलांबून असतो.  

जेव्हा स्िरणशक्ती नष्ट होणे ह ेएका अडधक तीव्र रोर्ाचे एखाद ेलक्षण असत,े तेव्हा ही त्रस्त असलेली रोर्ाची 

डस्थती ओळखण्यात आली आडण बरी झाल्याबरोबर ह ेबरे होऊ शकते. ियानुसार स्िरणशक्ती नष्ट होण ेबरी 

होत नाही पण प्रडतबांधात्िक उपाय अनुसरून या लक्षणाांिध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. स्िरणशक्तीिर 

उपचार करण्यािध्य ेिनौषधी असलेल्या औषधाांचा ककां िा जीिनशैलीिध्ये एक बदल करण्याचा सिािेश अस ू

शकतो. चाांर्ली र्ुणिता असलेली आडण दीघफ काळ झोप लार्णे याबरोबरचा पूरक आहार आडण सांभाव्य 

जोखिीचे घटक टाळणे याांिुळे सुद्धा रूग्णाच्या सािान्य डस्थतीिध्य े सुधारणा होऊ शकते. स्िरणशक्ती नष्ट 

होण्यािरील उपचारािध्ये कुटुांबाचा पाटठांबा िहत्िाची भूडिका बजािते. कुटुांब सदस्याांना बहुतेक करून त्याांचा 

आजारी नातेिाईकाकड े डिशेष लक्ष दणे्यास प्रिृत्त केले जात े आडण आजारी लोकाांना सािाडजक कायाफिध्य े

सहभार्ी होण्यास प्रोत्साडहत केले जात.े रूग्णास डनयडितपणे आल्बो साांर् कदल ेजाऊ शकते. डलव्हडॅक्टन-जी ह े

डनदडेशत करण्यात आले आह ेकारण यािुळे िानडसक कायाांिध्ये सुधारणा होत.े  
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चतेासांस्थचे्या िदेना आडण बाह्य भार्ाच्या/िरिरच्या िदेना 

 

दात दखुणे, कान दखुणे, साांधे दखुणे, डोकेदखुी, स्नायू दखुणे याांिर डडेसल+ ने उपचार केले जातात. जर याचा 

सांबांध झोप न येण्याशी असेल तर ह ेडव्हटेस्सन बरोबर सुद्धा कदल ेजाऊ शकत.े  

टीप: ह ेजठरआतड्ाच्या िार्ाफिध्ये जळजळ उत्पन्न करत ेआडण ह ेजठराचा त्रास होत असेल तर डिरूद्ध लक्षण 

दशफडिते आडण याची िात्रा जास्त प्रिाणात घेण्यािुळे यकृतास इजा होऊ शकते. 

 

न्यरुास्थडेनया/दबुफलता 

 

न्युरास्थेडनया/दबुफलता याची लक्षणे अशी असतात शरीराची आडण िनाची डस्थती थकलेली असणे, यासाठी 

कारणीभूत घटक असतात- तीव्र शारीररक ताण येणे, रक्तस्त्राि होण,े तीव्र आजारीपण ककां िा जुनाट 

सांक्रिणाांिुळे डिषबाधा होण े आडण अपचन होणे. बहुतेककरून आिश्यक असणारी र्ोष्ट म्हणज े

िातािरणािधील एखादा बदल, त्याचबरोबर सािान्य आरोग्याकड ेलक्ष दणेे, सुधारीत आहार आडण टॉडनकची 

औषधे.  

आल्बो साांर्, र्ॅस्रोिोन आडण डव्हटेस्सन, याांिुळे एक सहकक्रयात्िक कक्रया होऊ शकते. जर भूक किी लार्त 

असेल, तर सलर्ोस, आडण स्पोलॅक्स, स्पोलॅक्स-ई चा िापर करा ककां िा बद्धकोष्ठतेसाठी टॅडक्सनचा िापर करा. 

डलव्हडॅक्टन-जी चा र्ायदा डिशेषकरून ियस्कर रूग्णाांना होतो.  

 

उन्िाद 

 

जेव्हा काही प्रखर भािना दडपल्या जातात तेव्हा उन्िाद होतो. लचांता ककां िा उदाडसनता टाळण्यासाठी त्याांना 

लक्षणात्िक ककां िा सहायक िानसोपचाराची आिश्यकता असत.े रूग्णाांना अकरको आडण डव्हटेस्सन घेण्याचा 

सल्ला द्या. आल्बो साांर् ककां िा डलव्हडॅक्टन-जी याांचा िापर सािान्य आरोग्य सुधारण्यासाठी सुद्धा केला जातो.  

 

अपस्िार 

 

अपस्िार िेर्िेर्ळ्या प्रकारचे असू शकतात – िुख्य अपस्िार (ककां िा ग्रँडिल/िोठा) ककरकोळ अपस्िार (ककां िा 

लहान). ह े कोणत्याही टप्सप्सयािध्ये होऊ शकते, पण ह े सािान्यपणे लहानपणी होत.े िुख्य अपस्िाराचा 

हल्ला/ऍटॅक येण्याआधी सािान्यत: काही प्रकारच्या भािना (औरा) डनिाफण होतात. रुग्ण ककांचाळतो आडण 

अचानक पडतो, िारांिार स्ित:ला र्ांभीर दखुापत करून घेतो. स्नायू जखडले जातात आडण घट्ट आिळल े
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जातात. जो चेहरा पडहल्याांदा कर्कट असतो तो नांतर काळाडनळा पडतो, कारण श्वसनकक्रयेिध्य े अडथळा 

डनिाफण होतो. काही सेकां दाांनांतर, स्नायू डपळिटतात आडण जोरान े धके्क बसू लार्तात, डोळ्यातील बुब्बुळे 

कर्रतात, जबडा जखडतो आडण डशडथल होतो आडण जीभ तीव्रतेन ेचािली जाऊ शकत.े आपोआप िलडिसजफन 

आडण िूत्रडिसजफन होऊ शकते. हळूजळू रूग्ण कोिाच्या/बेशुद्ध होण्याच्या डस्थतीिध्य ेजातो. हात-पाय डशडथल 

पडतात आडण तो काही िेळ झोपतो, कधीकधी चालतो, बहुतेक त्याची िानडसक डस्थती र्ोंधळलेली असत 

असेल. अपस्िारािध्ये, झोपायच्या िेळी अर्रको घेण्याबरोबर, कदिसाच्या िेळी डव्हटेस्सन घेण्यास सुरूिात 

करा. पुरेशा आडण जास्तीतजास्त पररणािासाठी हा उपचार दीघफकालीन अिधीसाठी चालू ठेिला पाडहज.े  

 

िारांिार हल्ले/ऍटॅक्स येण्याची प्रिृत्ती असणा-या रूग्णाांिध्ये, उपचाराची सुरूिात डव्हटेस्सन बरोबर केली 

पाडहजे. आल्बो साांर् चा िापर एक सािान्य टॉडनक म्हणून केला जाऊ शकतो. जर अपस्िाराचा सांबांध उच्च रक्त 

दाब ककां िा ऍन्जायना (छातीिध्ये कळ येणे) आडण औरा (अपस्िार येण्याच्या आधीच्या खूणा) याांच्याशी असेल 

तर ऍडिडग्लया उपयोर्ी आह.े जर अपस्िार येण्याच्या आधीच्या लक्षणाांच्या िेळी ऍडिडग्लया घेतल े तर त े

नेहिी एखादा हल्ला/ऍटॅक थाांबितात. हल्ल्याच्या/ऍटॅक आलेल्या िेळी रूग्णाला स्ित:ला दखुापत करून 

घेण्यापासून प्रडतबांडधत केले पाडहजे आडण काही िेळा त्याची स्ित:ची जीभ चािली जाऊ नये यासाठी त्याच्या 

तोंडािध्ये एखाद्या लाकडाच्या ठोकळ्यासारखी एखादी िस्तू घातली पाडहजे.  

 

रक्तािधील बदल – रक्तहीनता/अशक्तपणा 

 

रक्तहीनता/अशक्तपणा डिडिध प्रकारचा असू शकतो. त ेप्राथडिक असू शकतात (पोषक द्रव्याांचे डिकार) आडण 

परजीिींची सांक्रिणे, हाडनकारकता ककां िा रक्तस्त्राि होणे याांिुळे दयु्यि असू शकतात. अशक्तपणाचे कारण 

शोधून काढा आडण त ेदरुूस्त करा. त्िचा, ओठ, पापण्याांच्या आतील भार् इ. कर्कट/पाांढरट पडणे, आळस येणे 

आडण चक्कर येणे आडण अर्दी श्वास घेण्यास त्रास होणे आडण छातीत धडधडणे. येथे बहुतेक करून भूक लार्त 

नाही आडण अपचन होत.े ही डस्थती दरुूस्त करण्यासाठी रे्रस फ्युिारेटचा िापर केला जाऊ शकतो. 

उपचाराचे सहायक म्हणून आल्बो साांर् उपयोर्ी आह.े  

 

दखुण ेआडण िेदना होण े

 

िेर्िेर्ळ्या डस्थतींिध्ये िेर्िेर्ळ्या प्रकारच े दखुणे आडण िेदना होऊ शकतात. या सिफ दखुण्यासाठी आडण 

िेदनेसाठी डडेसल+ चा िापर केला जातो. जर िन उदास झाल े असेल तर त्यािध्ये डव्हटेस्सन जोडा. साांध े
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दखुण्यािर रेिोरीन घेण्याचा सल्ला कदला आह.े जेथ े डनदडेशत केले आह े तेथ े बाह्य भार्ािर लािण्यासाठी 

रबजॉन, रेिोरीन तेल आडण चेसॉल याांचा िापर केला जातो.  

 

एखाद्या साांध्याचा दाह होण े

 

साांधे र्रि आडण सुजलेल े असतात आडण हालचाल िेदनादायक असत.े हा भार् बॅन्डजेने/िलिपट्टीने बाांधून 

ककां िा आधार दऊेन अचल/डस्थर  ठेिला जातो. जर या साांध्याकड ेलक्ष दणे्याची आिश्यकता असेल तर एखाद्या 

डॉक्टराांचा सल्ला घेणे आिश्यक असते कारण या दाहाचे सांक्रिणािध्ये पररितफन होऊ शकत.े त्या जार्ी 

रबजॉन, रेिोरीन तेल ककां िा चेसॉल हळूिारपणे लािा. जेव्हा सूज किी होत,े तेव्हा हळू हालचाली सुरू केल्या 

जातात. चेसॉल ककां िा रेिोरीन तेलान ेिसाज करणे ह ेबरे होण्यासाठी िौल्यिान ठरते. जुनाट सांडधिातािध्य े

डशर्ारस केलेल्या िात्राांिध्ये रेिोरीनच्या कॅप्सस्युल्स कदल्या जाऊ शकतात आडण जेथे अनेक साांध्याांिर पररणाि 

झाला आह े अशा र्ांभीर सांदभाांिध्ये सुद्धा ह े िोठ्या प्रिाणात यशस्िी असल्याचे डसद्ध झाल े आह.े िानडसक 

िेदनेिध्ये डव्हटेस्सन इतर उपायाांबरोबर कदल ेजात.े    

 

इतर िेदनादायक डस्थती: 

 

डोकेदखुी, कान दखुणे, दात दखुणे, िेदनादायक िाडसक पाळी, सायनसायरटस (नाकाच्या पोकळीचा दाह), 

शस्त्रकक्रयेनांतरच्या िेदना आडण लचकणे. या डस्थतींिध्य ेडडेसल+ चा अत्यांत उपयोर् होतो. इनफ्लुएांझाच्या अांर् 

दखुींिध्ये सुद्धा ह ेउपयोर्ी आह.े तथाडप, ह ेपोट दखुण्यािर आडण आतील िेदनाांिर डिरूद्ध लक्षण दाखडिते.  

 

डोकेदखुी 

 

सदी होण्यासह ताप येण्याच्या अनेक आजाराांिध्य े सुरूिातीला तीव्र आडण तात्पुरती डोकेदखुी झाल्याचे 

आढळून येत.े इतर सािान्य कारणे आहते: अशक्तपणा, बद्धकोष्ठता, डोळ्याांिर ताण येणे, लचांता न्युरोडसस 

(घाबरणे, डभती िाटणे इ. िुळे), िायग्रेन (तीव्र डोकेदखुी), उच्च रक्त दाब, िूत्रलपांडाचे जुनाट रोर्, आडण कान, 

नाक, घसा आडण दाताच ेरोर्. डडेसल+ चा उपयोर् लक्षणात्िक उपचारासाठी केला जातो. कपाळािर रबजॉन 

लािण्याने आराि डिळतो. डव्हटेस्सन िुळे शाांत झोप येते.  

 

र्ोनोररया  
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र्ोनोररया हा र्ोनोकॉकल सांक्रिणािुळे होणारा एक लैंडर्क डिकार आह.े यािध्ये िूत्र िार्ाफचा (िूत्रिार्फ, 

िूत्राशय, आडण िूत्रलपांड) आडण इतर अियिाांचा सिािेश असतो. येथे लघिीला होताना आर् होण्याबरोबरच 

िूत्रिार्ाफचा तीव्र दाह होणे आडण अांर्ािरून पाांढरे जाणे होऊ शकते. दलुफडक्षत सांदभाांिध्ये ह ेजुनाट होते आडण 

िूत्रिार्ाफतील कडकपणा, साांधे दखुणे, डोळ्याच्या आडण हृदयाचा सिािेश असणे सारख्या अनेक र्ुांतार्ुांती होऊ 

शकतात. अशा सांदभाांिध्ये डिडशष्ट उपचारा बरोबर लोबाईन 2 ते 3 िडहन ेचालू ठेिल ेपाडहज.े आल्बो साांर् 

जुनाट सांदभाांिध्ये शक्तपणा किी करण्यास िदत करत.े लघिीला होताना जळजळ होण्यासाठी आडण 

अांर्ािरून पाांढरे जात ेत्यासाठी, हिेोप्सलेक्स उपयोर्ी आह.े डस्त्रयाांिधील र्ोनो-हीयासाठी आतून आडण बाहरेून 

उपचार करण्याची आिश्यकता असत.े त्या जार्ेची स्िच्छता ठेिण्याकडे लक्ष कदले पाडहज.े इतर उपचार 

पुरूषाांप्रिाणे सारखेच असतात. दखुणे हळू हळू बरे होण्याच्या िेळेसाठी आल्बो साांर् कदल ेजात.े  

 

डसकर्डलस 

 

डसकर्डलस हा एक साांक्रडिक रोर् आह ेजो रेपोनेिा पॅडलडि नािाने ओळखल्या जाणा-या एका जीिजांतूिुळे 

होतो. यािध्य े काही तीव्र, जुनाट आडण जन्िजात र्ुांतार्ुांती असल्याची लक्षणे असतात. लैंडर्क सांपकफ  

झाल्यानांतर काही कदिसाांत प्राथडिक जखि/व्रण (जननेंकद्रयाांिर) कदसू लार्तात, जे पसरतात आडण घट्ट होतात. 

शेजारी असलेल्या ग्रांथींचा आकार सुद्धा िाढतो. याला प्राथडिक जखि/व्रण असे म्हणतात. त्यानांतर ग्रांथींचा 

आकार िोठा होतो, ताप येतो आडण इतर रचनाांची डस्थती दाहक/सूज आलेली होते आडण दसु-या टप्सप्सयािध्ये 

सािान्य अस्िस्थता होत.े डतस-याचा सांबांध पॅरेडसस (स्नायूांची दबुफलता) ककां िा अधाांर्िायू/लकिा िारणे सारख्या 

चेता सांस्थेच्या र्ुांतार्ुांतीशी असतो. डसकर्डलसच्या उपचारासाठीच े डिशेष उत्पादन म्हणज े लोबाईन आडण 

त्याबरोबर डिडशष्ट प्रडतजैडिके ह ेआह.े डसकर्डलरटक अल्सरसाठी, च ेिलि (हिेोप्सलेक्स जे रीपॅन्टोने सिृद्ध केले 

र्ेले आह े आडण डिसळले आह)े िापरले जात.े हिेोप्सलेक्स तोंडािाटे कदल े जाऊ शकते. यानांतर थोडा िेळ 

लोबाईनचा िापर केला जातो.  लोबाईन डसकर्डलसच्या केिळ तीव्र सांदभाांिध्येच र्ायदशेीर नसत ेतर जुनाट, 

सुप्त आडण जन्िजात स्िरूपाांसाठी सुध्दा र्ायदशेीर असते.   

 

छाती आडण रु्फ्रु्साची सांक्रिण े

ब्रॉन्कायरटस (श्वास नडलकाांचा दाह) 

 

ब्रॉन्कायरटस ह ेश्वसन िार्ाफच्या िरच्या भार्ाचे सांक्रिण आह.े छातीच्या िरच्या भार्ािध्ये आिळल्यासारख े

िाटणे आडण िेदना होण ेअशा एखाद्या सािान्य अस्िस्थतेने याची सुरूिात होते. येथे कोरड्ा खोकल्याचा एक 
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डिडशष्ट हल्ला होऊ शकतो त्यानांतर तापाच ेप्रिाण िाढते. हळूहळू, हा खोकला ओल्या खोकल्यािध्ये बदलतो 

आडण श्वास घेण्यास श्रि पडतात, त्याचबरोबर छातीिध्ये बुडबडुे आल्यासारखा ककां िा जोरात धडधडत 

असल्याचे आिाज येतात. या डस्थतीसाठी कोडफ्लनच्या जोिदार उपचाराची आिश्यकता असत.े जर ताप 

खूपच जास्त असेल, तर हिेोप्सलेक्स दणेे जोडले जात.े रूग्णान ेकाही कदिस अांथरूणातच राडहल ेपाडहज ेआडण 

त्याला पाणी आडण दधूासारखे इतर द्रिपदाथफ भरपूर प्रिाणात कदल ेपाडहजेत. छातीिर आडण पाठीिर चेसॉल 

ककां िा रबजॉन लािणे खूप उपयोर्ी असल्याचे आढळून आल े आह.े जुनाट ब्रॉन्कायरटस िध्ये, िेडडटॅब ची 

डशर्ारस करण्यात आली आह.े  

 

प्सयरुीसी (रु्फ्रु्सािरणाचा दाह) 

 

याची सुरूिात छातीिध्ये एक तीव्र िेदना होण्यान ेहोत ेजी श्वास घेत ेिेळी आडण खोकताना अत्यांत िाईट होत.े 

हा हल्ला/ऍटॅक नेहिी थांडी िाजून येण्याने आडण ताप सिुारे 101रॅ्. पयांत िाढण्याने होतो. जेव्हा द्रािण बाहरे 

पडते तेव्हा िेदना किी होते, पण बहुतेक करून श्वास घेण्यास त्रास होण्याची शक्यता असते. याचे डनदान 

तात्पुरत ेडचककत्सालयीन लक्षणाांिरून आडण खुणाांिरून केले जात.े अांडति डनदान करण्यासाठी छातीच्या एक्स-

रे ची आिश्यकता आह.े जर ताप खूपच जास्त झाला आडण त्याबरोबर थांडी जोरात िाजून येत असेल आडण 

जास्त प्रिाणात घाि येत असेल तर, एडम्पएिा (छाती आडण रु्फ्रु्साांच्या िधील जार्ेिध्ये पू होण)े झाल्याची 

शांका असते. एडम्पएिाचा सांबांध सािान्यपणे रचनाति्क डबघाडाशी, िजन किी होणे इ. शी असतो. पू शोषून 

काढून टाकण्याची शस्त्रकक्रया करून आडण प्रडतजैडिके दऊेन याचा उपचार केला पाडहजे. या सांदभाांसाठी 

हिेोप्सलेक्स हा िहत्िाचा उपाय आह.े छातीला चेसॉल लािल्यािुळे केिळ िेदना किी होत नाही तर ह ेताप 

आडण दाह रोधक पररणाि सुद्धा दतेे. आल्बो साांर् या सांदभाांिध्ये रूग्णाचे चैतन्य िाढडिण्यास िदत करत.े जर 

क्षयरोर्ािुळे झाले असेल  तर क्षयरोर्-रोधक उपचार आिश्यक आह.े  

 

क्षयरोर् 

 

शुशू्रषा कें द्रािध्ये आडण क्षयरोर्डिरोधी औषधाांद्वारे रुग्णाांिर सिोत्ति उपचार केले जातात. त्याांना डिश्राांती 

आडण पौडष्टक आहाराची आिश्यकता असत.े  रूग्णाांना रात्री घाि येतो, भूक लार्त नाही, िजन किी होत,े 

खोकल्याची उबळ येऊन कर् पडणा-या खोकल्याची िाईट डस्थती उदभ्ित ेकर्ािध्ये रक्त असू शकते. आल्बो 

साांर् ज ेया रोर्ाडिरूद्धची रचना िजबूत करत ेते घेण्याची डशर्ारस आम्ही करतो. जर रूग्णास एखाद्या सुशू्रषा 

कें द्रािध्य े पाठिता येत नसेल तर त्याला ताजी हिा डिळािी म्हणून बारे्िध्ये ठेिले पाडहजे. खोकल्यासाठी 

िेडडटॅबची लहान िात्रा कदली जाऊ शकते. डहिोडप्सटडसस (िेकूड/कर्ािध्ये रक्त असणे) चा उपचार डचडनयिको 
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आडण डव्हटेस्सन याने केला जातो. र्ळाांचा रस, दधू याांसारखा आहार आडण आल्बो साांर् दऊेन किी झालेल े

िजन दरुूस्त करता येत.े हर्बफटासफ त्याबरोबर क्षयरोर्-रोधक उपचार यकृताच ेसांरक्षक म्हणून उपयोर्ी असू 

शकते.  

 

डाांग्या खोकला (पटुफडस्सस) 

 

हा एक सांसर्फजन्य रोर् आह ेजो सािान्यपणे लहानपणी होतो. याची लक्षण ेअसतात खोकला येणे जो अचानक 

आिाज करणारा खोकला ककां िा उबळ असतो. सािान्यपणे यानांतर शे्लिा सारखा डचकट पदाथफ लक्षणीय 

प्रिाणात  उलटीद्वारे बाहरे पडतो. खोकल्याची उबळ नेहिी रात्री झोपायच्या आधी आडण जेिणानांतर येते. हा 

रोर् सांसर्फजन्य असल्यािुळे आडण लहान िूले खूप ग्रहणशील/अडतसांिेदनशील असल्यािुळे डाांग्या खोकल्यान े

त्रस्त असलेल्या लहान िूलास िेर्ळे ठेिल े पाडहजे आडण ताप असताना अांथरूणािरच ठेिले पाडहजे, एका 

उबदार पण चाांर्ली हिा खेळणा-या खोलीिध्ये. जर उल्ा खूप होत असतील तर आहार र्क्त दधूापुरताच 

ियाफकदत केला पाडहजे. आहारातील डनबांध ेआडण हलकी जेिणे घेण्यािुळे उलटी थाांबडिण्यास िदत होईल.  

डनॅ्जाईन हा डशर्ारस केलेला उपचार आह.े ह ेपेटके/कळ-रोधक आडण कर् पाडण्याचे काि करत.े याडशिाय 

तीव्र खोकल्याची उबळ डनयांडत्रत करण्यासाठी डव्हटेस्सन कदल ेजाऊ शकत.े चेसॉलन ेछातीिर हळूिार िसाज 

केल्यान ेिदत होत.े 

िधुिहे 

 

ह े स्िादलुपांडाच्या डिकाराांशी जोडलेले आह,े ज्यािुळे कबोदके, प्रडथन े आडण चरबी याांच्या चयापचयािध्य े

हस्तक्षेप होऊ शकतो. येथे हायपरग्लायसेडिया (रक्तातील साखरेची पातळी जास्त होणे) आडण ग्लायकोयरुीया 

(लघिीिध्यील साखर) जास्त होऊ शकत.े हा रोर् चुकीच्या चयापच्यािुळे होऊ शकतो. या रोर्ािुळे उच्च रक्त 

दाब, दषृ्टीतील दोष आडण पेशी ककां िा शरीर नष्ट होण्याचे बदल िेर्ाने होऊ शकतात. यािध्य ेकाहीिेळा चेता 

सांस्थेचा सुद्धा सिािेश असू शकतो. िधुिेहािर सािान्यपणे पुढील र्ोष्टीने उपचार केला जातो : (1) डनबांडधत 

आहार (2) व्यायाि आडण (3) औषधे. 

रूग्णाच ेिजन आडण रोर्ाची शे्रणी यानुसार आहारािर डनबांध घातल ेपाडहजेत. िधुिेहािध्ये चालणे हा उत्ति 

स्िरूपाचा व्यायाि आह.े आहारािध्य ेसाय काढलेल ेदधू साखरेडशिाय घेण,े ब्रेड, ककां िा पोळ्या/चपात्या आडण 

थोड्ा प्रिाणात चरबी आडण भात. खूप प्रिाणात भात खाणे, साखर, डपष्टिय पदाथफ बटाटे, केळी, आांब ेपूणफपणे 

थाांबडिले पाडहज,े ककां िा लघिीच्या तपासणीिध्ये जोपयांत साखर असल्याचे कदसत नाही आडण लक्षण ेपूणफपणे 

नाहीशी होतात त्यािेळी अर्दी डनबांडधत प्रिाणात घेतले पाडहजेत. िोसांबा सारखी ललांबूिर्ीय र्ळे खाण्यास 

परिानर्ी आह.े िधुिेहासाठी िेर्सफनाची डशर्ारस करण्यात आली आह.े ही िात्रा आहार, व्यायाि आडण सध्या 
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चालू असलेली औषधे याांच्या सांबांधाने योग्यपणे सिायोडजत केली पाडहजेत. िेळोिेळी रक्तातील साखरेिर 

डनयांत्रण राखल े जाऊ शकेल. उदाडसनता आडण जळजळ होण े याांसाठी आम्ही डव्हटेस्सन बरोबर िेर्सफनाच्या 

सांयोजनाची डशर्ारस करतो. 

िजन किी होण ेआडण स्नायूिधील अशक्तपणा याांसाठी, आल्बो साांर् र्ोळ्या उपयोर्ी आहते. ही सिफ लक्षणे 

प्रडथनाांच्या अभािािुळे असू शकतात. म्हणून, पाचकाांसह उच्च प्रडथने असलेला आहार आडण व्यायाि याची 

िधुिेही रूग्णाांना िदत होऊ शकते.  

 

 

ड्रॉप्ससी (सजू यणे)े 

ह ेदोन प्रकारच ेअसू शकेल: 

1. नॉन-डपटटांर् ऑन पे्रशर (दाब कदल्यािर त्िचा आत न जाणारी सूज). 

2. डपटटांर् ऑन पे्रशर (दाब कदल्यािर त्िचा आत जाणारी जूज). 

नॉन-डपटटांर् एडडिा/सूज ही डिक्सीडडिा (थायरॉईडचा अभाि) िुळे होतो. 

पाऊलाांिरची ककां िा हात-पायाच्या खालच्या भार्ातील डपटटांर् एडडिा (दाब कदल्यािर आत जाणारी सूज) 

ककां िा अिलांबून असलेल्या भार्ािरी सूज ही हृदयाला रक्त पुरिठा न झाल्यािुळे होणा-या हृदय आघातािुळे 

झाली असू शकत.े चेह-यािर सूज येणे ह ेिूत्रलपांडाच्या डिकारािुळे होत.े ऍडसटेस (पोटािध्ये द्रि साचनू राहणे) 

ह ेयकृताच्या डिकाराांिुळे होते. पोषणाशी सांबांडधत सूज येण्याच्या सुरूिातीच्या टप्सप्सयाचा उपचार जीिनसत्ि 

बी1, उच्च प्रिणात प्रडथन ेअसलेला आहार आडण आल्बो साांर् याने केला जातो. जेव्हा िूत्रलपांडािर पररणाि 

होतो, तेव्हा तुरैको चा िापर केला जाऊ शकतो. सूज यणेे ककां िा ऍडसटेस (पोटािध्ये द्रि साचून राहणे) शी 

सांबांडधत यकृत डिकारािध्य ेकायनोटोिाईन उपयोर्ी आह.े जेव्हा हृदयाचा सिािेश असतो, तेव्हा ग्रॅडन्डकोचा 

िापर केला जाऊ शकतो. तथाडप, सूज येण्याच्या ककां िा ऍडसटेस (पोटािध्ये द्रि साचून राहणे) च्या सिफ 

सांदभाांिध्ये िीठरहीत आहाराच े सेिन करणे अत्यांत आिश्यक आह े आडण ललांबूिर्ीय र्ळाचा रस उपयोर्ी 

असेल. िरील उपचारा बरोबर अांथरूणािध्ये पूणफ डिश्राांती घेण्यािुळे तब्येतीिध्य ेिेर्ाने सुधारणा झाल्याची 

कदसेल.  

 

ग्रांथी – ललांर् ग्रांथींचा आकार िोठा होण े

 

(1) ह ेिेदनादायक आडण आकार िोठा झालेला असू शकेल. उदा. दाहक प्रकक्रया. या तीव्र डस्थतीिर सािान्यपणे 

प्रडतजैडिकाांनी उपचार केला जातो. 



110 

जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

 (2) ग्रांथींचा आकार िोठा होऊ शकतो, पण िेदना होत नाहीत; अशी डस्थती काही रोर्ाांिध्ये कदसून येत.े ह े

हाडनकारतेिुळे, डिषाणूच्या सांक्रिणािुळे ककां िा इतर डस्थतींिुळे होऊ शकते. क्षयरोर्युक्त ग्रांथींसाठी क्षयरोर्-

रोधक उपचाराची आिश्यकता आह.े ताजी हिा, सूयफ प्रकाश, दधू, र्ळाचा रस, त्याबरोबर आल्बो-साांर् 

आिश्यक आह.े दाहक ग्रांथी प्रडतजैडिकाांनी उत्तिररतीन ेबरे केले जाऊ शकतात. ते आपोआप रू्टत नाही तोपयांत 

कापण्याची आिश्यकता नाही. जर तेथ े एखादी जखि असेल, रीपॅन्टो न े असेडप्सटक ड्रलेसांर् (सेडप्सटक रोधक 

िलिपट्टी) करणे आिश्यक आह.े सिफ जुनाट डस्थतींचा उपचार आल्बो साांर् ने केला पाडहज.े  

 

त्िचचे ेडिकार 

 

त्िचेचा रोर् तीव्र ककां िा जुनाट असू शकतो. तीव्र सांक्रिणासाठी सूक्ष्िजीिी-रोधक एजांटसन े उपचार करणे 

आिश्यक आह,े तसेच असेडप्सटक ड्रलेसांर् (सेडप्सटक रोधक िलिपट्टी), पोटीस ककां िा प्सलास्टर लािणे याांसह त्या 

जार्ी काि करणा-या औषधाांनी उपचार करणे. काही जुनाट प्रकटीकरणाांिध्ये रचनात्िक डबघाड बरोबर 

करण्यासाठी आतून दणे्यात येणा-या औषधाने उपचार करण्याची आिश्यकता आह.े लोबाईन आडण डर्डर् ही 

िाडहत असलेली रक्त शुद्ध करणारी औषधे आहते. आल्बो साांर् एका सािान्य रीतीने रक्त सिृद्ध करत.े त्िचा 

रोर् आडण इसब याांिुळे राठ झालेली त्िचा ररपॅन्टोच्या बाह्य िापराने डनघून जात.े डिडिध त्िचा रोर्ाांसाठी 

डिशेषत: िुरूि आडण सौंदयफडपरटकाांसाठी डर्डर् डसरपचा उपयोर् केला जाऊ शकतो.  

 

खरूज 

 

खरूज ह े त्िचेच े एक सािान्य सांक्रिण आह े आडण ह े सांसर्फजन्य आह.े याच्यािध्ये तीव्र खाज सुटत े आडण 

काहीिेळा खाजण्यािुळे दाह होतो. सािान्य आरोग्याकड ेआडण डिकार झालेल्या त्िचेच्या स्िच्छतेकड ेलक्ष दणेे 

आिश्यक आह.े जेव्हा केव्हा आिश्यकता असेल, तेव्हा कपडे आडण अांथरूणािरची चादर बदलली पाडहजे. पुन्हा 

सांक्रिण होऊ नय ेयासाठी स्िच्छता पाळली पाडहजे. जळजळ होणा-या प्रकाराची साबणे िापरू नयेत. हबो-

सल्र् रीपॅन्टो िध्ये एकास दहा या प्रिाणात डिसळून पातळ करून झोपायच्या िेळी बाह्य भार्ािर 

लािण्यासाठी उपयोर् केला जाऊ शकतो. ह ेदसु-या कदिशी सकाळी धुिून टाकता येत.े  

 

र्जकणफ/रींर्ििफ  

 

हा एक त्िचा रोर् आह ेजो शरीराच्या कोणत्याही भार्ािर पररणाि करू शकतो. याची सुरूिात एक लहान 

रठपक्याने होत,े ज्याचा डिस्तार होऊन एक ितुफळाकार धब्बा तयार होतो. र्जकणफ/रींर्ििफ दाढी, डोक्यािरची 
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त्िचा इ. िर पररणाि करू शकते. डस्कनिेंट लािून र्जकणफ/रींर्ििफ बरा केला जाऊ शकतो जे सकाळी धुिून 

टाकता येते.   

 

सोरायडसस 

 

सोरायडसस हा एक जुनाट त्िचा रोर् आह े ज्याची लक्षणे आहते शरीराच्या कोणत्याही भार्ािरचे स्त्रिणारे 

खिलेदार धब्ब ेरु्टणे.  

 

इसब 

 

हा एक जुनाट त्िचा रोर् आह ेज्याची लक्षणे असतात काळे डार् पडणे. याचा उपचार लोबाईनन ेआडण रीपॅन्टो 

बाह्य भार्ािर लािून केला पाडहजे, जे त्िचेिर चोळले पाडहजे. हबो-सल्र् तोंडािाटे घेतल े पाडहजे आडण 

रीपॅन्टो बरोबर हबो-सल्र्चा (प्रिाण 1:5) बाह्य भार्ािर लािण्यासाठी उपयोर् करणे चाांर्ले पररणाि दतेात. 

डस्कनिेंटचा सुद्धा िापर केला जाऊ शकतो.  

सिफ जुनाट त्िचा डिकाराांिर प्रडथनाांनी सिृद्ध असलेल्या आहारान,े ललांबूिर्ीय र्ळाांनी, जीिनसत्ि सी आडण 

आल्बो साांर् न ेउपचार केल ेपाडहजेत.  

 

अांर्ािर र्ाांधी उठण े

 

अांर्ािर र्ाांधी उठणे ही एक सािानय् अडतसांिेदनशीलता प्रडतकक्रया आह ेज्याची लक्षणे असतात त्िचेच्या काही 

जार्ाांिर सुजलेल्या भार्ाचे धब्ब े(चक्र) आडण खाज येणारे पुरळ येणे. ह ेसािान्यत: छो्ा अिधीसाठी असत े

आडण िारांिार येऊ शकत े ह े काही ऍलर्जफक प्रडतकक्रयेिुळे येऊ शकत.े हा हल्ला/ऍटॅक अांडी, लशांपले या 

आहाराांिध्य े असलेल्या काही प्रडतजनकाांिुळे (एटँीजेन) ककां िा औषधे, श्वासािाटे आत घेतली जाणारी औषध े

(इनहलांटस), भािडनक उत्तेजना ककां िा परजीिी चािल्याने सांक्रिण होण ेयाांिुळे होऊ शकतो. जुनाट िारांिार 

होणा-या हल्ल्याांसाठी, जबाबदार असलेला घटक शोधून काढा. असे खाद्य पदाथफ खाणे टाळल्यािुळे सािान्यत: 

रूग्ण सुरडक्षत राहतात. रूग्णाचे सािान्य आरोग्य चाांर्ले झाल े पाडहजे सेडप्सटकच्या सूक्ष्िजीिाांचा नायनाट 

झाला पाडहजे. कायनोटोिाईन र्ोळ्या कदिसातून 3 ते 4 िेळा घेण्यािुळे चाांर्ला आराि डिळतो. िधाबरोबर 

आडण र्रि पाण्याबरोबर हडेिप्सलेक्स घेण ेसुद्धा उपयोर्ी आह.े अशा सांदभाांिधील बद्धकोष्ठता स्पोलॅक्स ककां िा 

टॅडक्सन न ेदरुूस्त केली पाडहजे. पचन आडण शौचास सार् होण ेयाकड ेयोग्य लक्ष पुरडिले पाडहज.े आल्बो साांर् 

िरील औषधाांशी जुळिून घेत े(सुसांर्त आह)े.    
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जखिा आडण कापण े

 

जखिाांिर आडण कापलेल्या जार्ी त्िरीत असेडप्सटक (जांतूसांसर्फ-रोधक) िलिपट्टी करणे आिश्यक आह.े 

िलिपट्टी करण्याच्या उद्दशेासाठी रीपॅन्टोचा िापर केला जाऊ शकतो. पू होतो त्यािेळी असेडप्सटक िलिपट्टी 

करण्याआधी तो पू आधी काढून टाकण ेअडधक चाांर्ले असत ेआडण जखि बरी होण्यासाठी हबो-सल्र्चा िापर 

केला जाऊ शकतो. सिफ सडेप्सटक जखिाांसाठी हिेोप्सलेक्स कदल े जाऊ शकते. कापलेल्या जार्ी जखि बरी 

होण्यासाठीची पािडर घालता येते आडण िलिपट्टी करता येते. सेडप्सटक डस्थती टाळण्यासाठी एन्रॉप्सस लािता 

येते.  

 

नखरुड े

 

हअेांर्ठा ककां िा बोटाांची जळजळ होणारे तीव्र सांक्रिण आह.े जर सांक्रिण खूप व्यापक आडण िेदनादायक असेल 

तर शस्त्रकक्रयेचा अिलांब केला जाऊ शकतो. ललांबूिर्ीय र्ळाांचे सेिन उपयुक्त असल्याचे आढळल ेआह.े 

 

िुडदसू (ऑडस्टओिलॅडेसया) 

 

याचा सांबांध जीिनसत्ि डी चा अभाि असण्याशी आडण कॅडल्शयिचे चयापचय डबघडल ेअसण्याशी असतो. ही 

डस्थती सािान्यपणे िाढ होणा-या िूलाांिध्य े कदसून येते. ह े र्भाफिस्था ककां िा स्तनपान करत े िेळी सकस 

आहाराच े सेिन न केल्यािुळे आडण सूयफप्रकाशाच्या अभािािुळे सुद्धा होऊ शकते. लहान िूलाांिधील 

सुरूिातीची लक्षणे म्हणज े बेचैनी, डोक्यािर जास्त प्रिाणात घाि येणे आडण जळजळणे. लरे्चच हाडाांच्या 

टोकाांचे भार् जाड होण,े दात येण्यास उशीर होण ेअसे बदल कदसून येतात. ह ेिूल उशीरा चालायला लार्त.े या 

िूलाांिध्य े पोटाचा आकार िाढणे, पाय िाकलेले असणे, पाय आतल्या बाजूला िाकलेले असणे आडण इतर 

डिकृती डिकडसत होऊ शकतात. कृडत्रिररत्या आहार दणे्यात येणा-या बाळाांिध्ये कदसून येणारे ह े सािान्य 

लक्षण आह.े िुडदसू होणे टाळल े पाडहज े आडण तसचे त्यािर उपचार केला पाडहजे. अशा सांदभाांिध्य े

त्याच्यातील कॅडल्शयि घटकाच्या प्रिाणाच्या दषृ्टीने आल्बो साांर् अत्यांत उपयोर्ी आह.े निजात बालकाांना 

स्तनपानाचा उपयोर् होतो. पण िातेला जीिनसत्ि डी आडण कॅडल्शयि न े सिृद्ध असलेला आहार कदला 

पाडहजे, डनयडितपणे अल्बोकॅल कदले पाडहजे.  

 

लैंडर्क क्षिततेील अपरेुपणा ककां िा नपसुांकत्ि 
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हा अपुरेपणा शारीररक अशक्तपणा, चेतासांस्थेची दबुफलता, िानडसक डस्थती ककां िा काही सांक्रिण आडण त्याच्या 

र्ुांतार्ुांती याांिुळे असू शकतो. याच ेकारण यकृताच े डिकार ककां िा र्ोनोररया(जननेंकद्रयाच्या िार्ाफतील र्ांभीर 

सांक्रिण) ककां िा डसकर्डलस (एक प्रकारचा र्ुप्त रोर्) सारखे लैंडर्क डिकार असू शकत.े  

 

उपचारासाठी रुग्णाचा इडतहास सहानुभतूीपूिफक ऐकण्याची आिश्यकता असते. पोषक द्रव्ये, लैंडर्क क्षितेिध्य े

एक िहत्िाची भूडिका बजाितात. रूग्णाांना डनयडित व्यायाि करण्याचा आडण डििाहबाह्य लैंडर्क सांबांध न 

ठेिण्याचा सल्ला कदला पाडहज.े सेन्जाईन लैंडर्क कक्रयाांना सौम्य उत्तेजना दतेे. नसाांची दबुफलता असल्याच्या 

सांदभाफत, डव्हटेस्सन कदल ेजाऊ शकते. आल्बो साांर् चा िापर एक टॉडनक म्हणून केला जाऊ शकतो.  

 

परुूषाांिध्य ेरात्री िीयफपतन होण े

 

ब-याच व्यक्तींना रात्री होणा-या िीयफपतानाची अनािश्यक लचांता िाटते. एखाद्या तरूण पुरूषािधील 

आठिड्ातून एकदा होणारे िीयफपतन ह े नैसर्र्फक असल्याचे िानले पाडहज.े रात्रीच्या िेळी होणारी ही 

िीयफपतने, तथाडप, जे ब-याच िषाांपासून स्ित:ला दोष दते राडहल े आहते आडण ज्याांची रचनात्िक डस्थती 

डबघडली आह े त्याांच्या बाबतीत हा एक आजार बनू शकतो. अर्दी या सांदभाांिध्ये सुद्धा डनराश होण्याची 

आिश्यकता नाही. तथाडप, डनयडितपणे ताक, ललांबाचा रस डपण्यान,े ललांबूिर्ीय र्ळे खाण्याने आडण तात्पुरत े

िाांसाहारी अन्न खाणे टाळण्याने ह े प्रडतबांडधत केल े जाऊ शकत.े रूग्णान े िद्यपान करू नय.े अशा रूग्णाांना 

आल्बो साांर् आडण नेव्हॉस्स घेण्याचा सल्ला कदला जातो. जेव्हा िीयफपतनाचा सांबांध नपुसांकत्िाशी असतो तेव्हा 

िीयफपतनासाठी, आल्बो साांर् आडण सेन्जाईन लहान िात्रेिध्ये कदल ेजाऊ शकत.े  

 

र्ॉस्रे्टयरुीया (लघिीिध्य ेजास्त प्रिाणात र्ॉस्रे्ट असण)े 

 

ज्या लोकाांच्या लघिीिधून खूप जास्त र्ॉस्रे्टेस जात े त्याांच्यासाठी डव्हटेस्सन बरोबर नेव्हॉस्स दणेे चाांर्ले 

असत.े र्ॉस्रे्टयुरीया काही िेळा िीयफपतनाबद्दल चुकीचा सिज डनिाफण करत.े ताक आडण र्ळे याांिुळे 

र्ॉस्रे्टयुरीया किी होऊ शकतो.  

 

दिा 

 

ब्रॉन्कायल (श्वास नडलकाांशी सांबांडधत) दिा ह े एक डचककत्सालयीन सांलक्षण आह े ज्याची लक्षण े असतात 

अचानक घरघर आिाज येणे आडण श्वास घेण्यास त्रास होण े जे श्वासनडलका डनिुळत्या झाल्यािुळे हिचे्या 
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प्रिाहाला प्रडतकार होण्याचे प्रिाण िाढल्यािुळे होत े ह े पुढील र्ोष्टींिुळे सुद्धा होऊ शकते: (1) ऍलजी (2) 

भािडनक ताण येणे जो आघात ककां िा ताण यािुळे होतो आडण (3) श्वसन िार्ाफचे जीिाणूजन्य ककां िा 

डिषाणूजन्य सांक्रिण जे प्रडतजैडिकाांनी सांक्रिण डनयांडत्रत केल्यानांतर बरे होत.े  

पण िुख्य दोन सांबांडधत प्रकक्रया आहते ब्रॉन्कोस्पाझ्ि (श्वासनडलकाांच े अचानक आकुांचन होण्यािुळे श्वास 

घेण्यािध्य ेअडथळा डनिाफण होण)े आडण श्वास नडलकाांच्या आतील पदराचा (शे्लष्टिल त्िचेचा) दाह. असे कदसत े

आह ेकी दम्यािधील श्वास नडलकाांिध्ये अडथळा येणे डजिाणू सांसर्ाफच्या डिकासास प्रिृत्त करू शकते. 

दम्याची लक्षणे अशी असतात श्वास घेण्यास त्रास होण्याचा स्पॅझ्िोडडक हल्ला/ऍटॅक्स (श्वास नडलकाांिधील 

स्नायूांचे आकुांचन झाल्यािुळे नळ्या डनिूळत्या होण)े आडण खोकला येणे आडण र्ुदिरल्यासारख ेिाटणे आडण 

छातीिध्य ेआडण घशािध्ये आिळल्यासारखे होण.े दम्याचा हल्ला/ऍटॅक नेहिी रात्री येतो आडण रूग्ण श्वास 

घेण्याचा प्रयत्न करत जार्ा होतो. रूग्णाला खूपच यातना होत असतात आडण जास्तीची हिा डिळािी यासाठी 

अांथरूणातून उठून डखडकी उघडण्याचा एक प्रयत्न करू शकतो. सिाफत आधी छातीची हालचाल होत नसत,े पण 

नांतर येथे खोलिर, हळूहळू उश्वास सोडल ेजातात, त्याचबरोबर जोरात घरघर आिाज येतो. ब्रॉन्कायल दिा 

असलेल्या रूग्णाांना रोर्ाच्या िूळ घटकाांबद्दल डशडक्षत करणे आिश्यक आह.े उदाहरणाथफ काही आहार घटक 

ककां िा औषधे, िद्य, अडप्रय िास, अनपेडक्षत र्ोष्टी दषृ्टीस पडणे, भािनात्िक डबघाड इ. िुळे ऍलजी होण,े 

ब्रॉन्कायल दम्याचा एखादा हल्ला/ऍटॅक शाांत केला जाऊ शकतो. आरोग्याकड ेसािान्य लक्ष दऊेन आडण थकिा, 

बद्धकोष्ठता आडण जड जेिण करणे या र्ोष्टी टाळून एखादा हल्ला/ऍटॅक प्रडतबांडधत करण्यासाठी बरेच काही 

करता येत.े रात्रीच ेजेिण खूपच हलके असले पाडहजे आडण सांध्याकाळी लिकर केले तर उत्ति असते. उपचार 

कारणानुसार दतेा येतो. एखादा हल्ला/ऍटॅक रोखण्यासाठी लक्ष दणेे र्रजेच ेआह.े लहान िूले आडण प्रौढ या 

दोघाांिध्ये श्वसन कक्रयेचा व्यायाि करणे अत्यांत िौलाचे असत.े ब्रॉन्कायल दम्याचा स्पॅझ्िोडडक हल्ला/ऍटॅक्स 

रोखण्यासाठी आडण डनयांडत्रत करण्यासाठी डसे्िा र्ोळ्या अत्यांत उपयोर्ी असतात.  

 

लहान बाळाांचा आडण लहान िलूाांचा उपचार 

 

पुढे आई होणा-या डस्त्रला िेळेिर सूडचत डशक्षण कदल ेजात.े डतला योग्य आहार, व्यायाि याांची र्रज असते, 

कोणताही शारीररक ककां िा िानडसक ताण दऊे नय,े ककां िा भािडनकररत्या अस्िस्थ होऊ नय.े पडहल्या 

त्रैिाडसकात कोणतेही औषध दणे्याचा सल्ला कदलेला नाही कारण त्याांिुळे निजात बालकाांिध्ये डिकृती डनिाफण 

होऊ शकत.े र्भाफचा डिकास होण्यासाठी कॅडल्शयि, लोह आडण र्ॉडलक ऍडसड असलेली टॉडनकची औषध े

आिश्यक असू शकतात. अल्बोकॅल, अल्बोडव्हट आडण आल्बो साांर्  ही   अपेडक्षत औषधे आहते आडण डतस-या 

खेपेला ती कदली पाडहजेत. बाळाची रचना बहुतेककरून पालकाांच्या रचनेिर, र्भफिती असतानाची औषधे 

आडण र्रोदरपणातील अडथळा डनिाफण करू शकणारी सांक्रिणे आडण त्याच्या उपचारासाठी िापरण्यात 
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आलेली औषधे याांिर अिलांबून असते. लहान िूले सांक्रिणासाठी खूपच सांिेदनशील असतात. िाढत्या ियातील 

सांक्रिणाांिुळे, र्डतिांदत्ि येऊ शकते ककां िा िाढ खुांटू शकते. सांक्रिणाकड ेत्िरीत लक्ष दणेे अत्यांत आिश्यक आह,े 

उदा. दिेी, काांडजण्या, र्ोिर, पोडलयो, डाांग्या खोकला इ., या र्ोष्टी प्राथडिक आडण डद्वडतय लडसकरणान े

रोखल्या जाऊ शकतात. र्भफिती िडहलाांप्रिाणेच, िाढणा-या िूलाांना सुद्धा सिृद्ध आडण सहज पचणा-या 

आहाराची आडण जीिसत्ि उपचाराची आिश्यकता असते. आल्बो साांर् हाडाांच्या डिकासासाठी उपयोर्ी आह े

आडण िाढणा-या िूलाांसाठी याची डशर्ारस करण्यात आली आह.े सॉलर्ॉस दऊेन पचन कक्रया व्यिडस्थत करता 

येते. बायो-साल ह ेिातहारक आह ेआडण ढेकरा येण्यासाठी लहान िूलाांना याची डशर्ारस करण्यात आली आह.े 

लहान िूलाांिधील भूक न लार्णे िर हर्बफटासफ डसरप ने उपचार केल ेजातात. िलेरीया िधील यकृताचा आकार 

िाढण्यािरील उपचार कायनोटोिाईन डसरपची लहान िात्रा दऊेन केला जाऊ शकतो.  

 

दात यणे े

 

दात येण्याची कक्रया सािान्यपणे 6व्या िडहन्यािध्य ेसुरू होत.े अशक्त असलेल्या बाळाांसाठी हा एक त्रासदायक 

अिधी असतो आडण त ेनेहिी उलटी आडण अडतसार याने त्रस्त असतात. जेव्हा अपेडक्षत अिधीिध्ये येथे दात 

येण्याची कक्रया नीट होत नाही, तेव्हा लहान िूलाांना आल्बो साांर् डलहून कदल ेपाडहज ेजे िाढणा-या िूलाांसाठीच े

एक आदशफ उत्पादन आह.े पोषण किी होत असलेली लहान िूले सािान्यपणे दोषयुक्त दात येण्यान े त्रस्त 

असतात. पालकाांनी त्याांच्या िूलाांची काळजी घेतली पाडहजे आडण दात येण्याकड ेडिशेष लक्ष कदल ेपाडहजे. दात 

येण्याच्या िेळी बायो-साल डिशेषकरून उपयोर्ी आह.े जर बाळास खूपच त्रास होत असेल तर डव्हटेडस्सन द्या. 

पालकाांनी लहान िूलाांना दाताच्या स्िच्छतेच्या चाांर्ल्या सियी डशकडिल्या पाडहजेत (दात घासणे  आडण 

दातातील र्टी स्िच्छ करणे).  

 

रक्त दाब 

 

िृद्धापकाळािध्ये उच्च रक्त दाब होण ेहा एसेडन्शयल उच्च रक्त दाब आह.े  रक्त दाब िाढणे ह ेर्रोदरपणातील 

डिषबाधेिुळे सुद्धा असू शकेल. सािान्यपणे ह ेडोकेदखुी, चक्कर येणे, श्रि केल्यानांतर श्वास किी पडणे काही 

िेळा डचडडचडपेणा होण,े झोप न येणे आडण छातीिध्ये धडधडणे याांचे प्रिाण िाढिते. ह ेहृदय आघात, िूत्रलपांड 

डनकािी होण,े ककां िा अधाांर्िायू आडण काहीिेळा आांधळेपणा या र्ोष्टी र्ुांतार्ुांतीच्या करू शकते. अशा तीव्र 

सांदभाांिर रूग्णालयािध्ये उत्ति उपचार केल ेजातात. काहीिेळा तरूणपणी येथे उच्च रक्त दाब होऊ शकतो, 

यािध्य ेिूत्रलपांडाचा सिािेश असतो. ह ेखूप र्ांभीर आह.े उच्च रक्त दाब िानडसक कारणाांिुळे सुद्धा असू शकतो 

आडण अशा सांदभाांना उच्च रक्तदाब रोधक एजांटने कधीही उपचार करू नये. डव्हटेस्सन लचांता आडण काळजी 

करणे किी करण्यासाठी आिश्यक आह.े आल्बो साांर् रक्त दाब किी होण ेककां िा रक्त दाब जास्त होण ेदोन्हीिध्य े
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टॉडनक म्हणून कदल ेजाऊ शकत ेआडण बद्धकोष्ठता स्पोलॅक्स, स्पोलॅक्स-ई ककां िा टॅडक्सन ने दरुूस्त केली र्ेली 

पाडहजे.   

एसेडन्शयल उच्च रक्त दाबाचा उपचार: औषधाच्या उपचाराबरोबर आहाराच्या सियींचे डनयांत्रण करणे, रात्री 

हलके जेिण घेण,े धूम्रपान आडण िद्यपान,  जास्त  प्रिाणात  चहा  ककां िा कॉर्ी घेण े टाळणे याांसारख्या 

खबरदा-या घेण ेअत्यांत आिश्यक असू शकेल. र्ळाचा रस हा आणडखन एक आिश्यक घटक आह ेकारण हा 

बद्धकोष्ठतेचे डनिूफलन करतो आडण लघिीच े प्रिाण िाढडिणारे म्हणून सुद्धा काि करत.े लघिीचे प्रिाण 

िाढडिणारी औषधे सािान्यपणे पेशींिधील जास्तीच ेद्रिाचे प्रिाण किी करत ेआडण रक्त दाब खाली आणते. 

म्हणून र्ळाचा रस एक पोषक एजांट म्हणून काि करत ेतसेच लघिीचे प्रिाण िाढडिणारे म्हणून सुद्धा काि 

करत.े   

 

रक्तस्त्राि  

 

रक्तस्त्राि होण ेककां िा रक्त जाणे (हिेरेज) याच ेस्िरूप नाकातून रक्त येणे ककां िा िूळव्याधािधील रक्त जाणे ककां िा 

र्भाफशयातून रक्तस्त्राि होणे या स्िरूपात असू शकतो. तीव्र रक्तस्त्रािाचा सांबांध सािान्यपणे शॉकशी असू 

शकतो. डव्हटेस्सन डलहून कदले जात ेजे एक र्ुांर्ी आणणारे औषध म्हणून काि करण्याद्वारे शॉक प्रडतबांडधत करत े

आडण डचडनयिकोचा िापर प्राथडिक उपाय म्हणून केला जातो.  

 

कानाच ेसांक्रिण 

 

येथे कानाच्या बाह्य भार्ाची सांक्रिणे ककां िा िध्य कणाफची सांक्रिणे अस ूशकतात. 

बाह्य कानाच े सांक्रिण: सािान्यपणे एन्रॉप्सस ककां िा जखि ब-या करणा-या पािडरने (चूणाफन)े याचा उपचार 

केला जातो.   

िध्य कणाफचे सांक्रिण: ह ेतीव्र ककां िा जुनाट असू शकते. तीव्र सांक्रिणाचा सांबांध सािान्यपणे तीव्र िेदना होण े

ककां िा काहीिेळा ताप येणे याच्याशी असू शकतो. ह ेलहान िूलाांिध्ये सािान्य असते. अशी िेदना डडेसल+ न े

लक्षणात्िकररत्या बरी केली जाऊ शकते. जुनाट सांक्रिण ह े कानातील ड्रि र्ाटल्यािुळे स्त्राि िाहण्यािुळे 

र्ुांतार्ुांतीच े असत.े काहीिेळा येथ े भार्श: कणफ बडधरता येऊ शकत.े या डस्थतीसाठी प्रडतजैडिकान े दीघफकाळ 

उपचार करणे आडण बाह्य िापरासाठी ऍन्टीसेडप्सटक कानाच े ड्रॉप्सस घालण े आिश्यक असते. एन्रॉप्सस आडण 

हिेोप्सलेक्स चा उपयोर् केला जाऊ शकतो. घसा र्ुळण्या करून पूणफपणे स्िच्छ केला पाडहजे. सािान्य 

आरोग्याकड ेलक्ष दणेे िहत्िाचे आह.े  

 

स्त्रीरोर्शास्त्राच े(र्ायनकेोलॉडजकल) डिकार 
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येथे र्भाफशय आडण योनी, रॅ्लोडपयन ्ूब्स (अांडाशयातून र्भाफशयात बीज िाहून नेणा-या) आडण अांडाशय 

(प्रजनन िार्फ) याांच्याशी सांबांडधत रोर् असू शकतात. डिकार सांपे्ररकाांिधील असांतुलनाांिुळे ककां िा अियिािध्य े

व्रण/जखि झाल्यािुळे ककां िा अडनयडित पाळी होण्यािळेु असू शकतात. ह े तारूण्यात, रजोडनिृत्तीच्या िेळी 

ककां िा या दोन्हीच्या दरम्यान होऊ शकतात. िाडसकपाळी, खूप रक्तस्त्राि होण,े किी रक्तस्त्राि होण े आडण 

िेदनेसह ककां िा िेदनेडशिाय असू शकत.े िरच्यासाठीच ेकारण डनडित करा आडण त्याप्रिाणे उपचार करा. अशा 

सांदभाांिध्ये डव्हटेस्सनचा िापर एक र्ुांर्ी आणणारे/िेदनाशािक म्हणून केला जाऊ शकतो.   

 

िेदनादायक िाडसक पाळी (डॉयसिनेोररया)  

 

िाडसकपाळीच्या िेळी िेदना होण.े योनीच े र्ायब्रॉईडस (योनीच्या पेशींची िाढ) सारख्या अियिाांच्या 

कारणािुळे ह ेहोऊ शकते पण अडधक सािान्यपणे कोणत्याही जखिेडशिाय/व्रणाडशिाय होत.े अशा रूग्णाांना 

र्ुांर्ी आणणा-या/िेदनाशािक औषधाची, डिश्राांतीची आिश्यकता असते आडण र्स्टफ लाईन (पडहला) उपचार 

म्हणून खात्रीशीर औषधाची आिश्यकता असत.े ब्रॉम्हडाइन ककां िा ब्रॉम्हडाइन डसरप ह े डपळिटून/कळ येऊन 

िेदना होण्यासाठीच्या औषधाची डनिड आह.े डव्हटेस्सन एक र्ुांर्ी आणणारे/िेदनाशािक म्हणून कदल े जाऊ 

शकते. तीव्र सांदभाांिध्ये, डचडनयिको ककां िा ऍडिडग्लया घेण्याचा सल्ला कदला जातो. सािान्य आरोग्याकड ेलक्ष 

दणेे आिश्यक आह ेउदा. डनयडित व्यायाि, अशक्तपणा आडण बद्धकोष्ठता याांचा उपचार करणे.  

 

र्भाफशयाच ेइतर डिकार 

अिेनोररया (िाडसकपाळीिध्ये रक्तस्त्राि किी होण)े सांदभाफिध्ये औरॅरटनि कदले जाऊ शकत.े िोनेरेडजया 

(िेदनादायक िाडसकपाळी) आडण िेरोहॉडर्या (िाडसकपाळीिध्ये रक्तस्त्राि खूप होण)े याांसाठी, डचडनयिको हा 

बरोबर उपाय आह.े या सिफ डस्थतींिध्य े ब्रॉम्हडाइन ककां िा ब्रॉम्हडाइन डसरप कदले जाऊ शकते कारण ह े

र्भाफशयाचे एक टॉडनक आह.े    

 

अांर्ािरून पाांढरे जाण े(ल्यकुोररया) 

 

अांर्ािरून पाांढरे जाणे याचे कारण डनडितपणे िाडहत नाही पण ह ेसािान्यपणे अशक्त रचना असलेल्याांिध्य े

कदसून येत.े अशा सांदभाांिध्ये चैतन्य िाढडिण्यासाठी आल्बो साांर् आडण अल्बोडव्हट उपयोर्ी आहते. सौम्य 

सांदभाांिध्ये ब्रॉम्हडाइन ककां िा ब्रॉम्हडाइन डसरपचा पडहल्याांदा एक िुख्य उपाय म्हणून िापर करून पाडहला 

पाडहजे. तीव्र सांदभाांिध्ये औरॅरटनि आडण डचडनयिको एकत्रपणे उपयोर्ी आहते. अांर्ािरून पाांढरे जाण्याचा 
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सांबांध काहीिेळा लैंडर्क सांक्रिणाशी असू शकतो. अशा सांदभाांिध्ये सूक्ष्िजांतरूोधक एजांटसनी त्या जार्ेचा आडण 

शारीररक उपचार करणे आिश्यक असते आडण योनीच्या जळजळीसाठी ऍडन्टसेडप्सटक्स ने उपचार करािा. अशा 

सांदभाांिध्ये तोंडािाटे दणे्यात येणारे औषध, लोबाईन ह ेअत्यांत उपयोर्ी आह.े  

 

र्रोदरपणा 

 

र्रोदरपणािध्ये आल्बो साांर्, अल्बोकॅल आडण अल्बोडव्हट ह े आईच्या पोषणासाठी िदत करत.े र्भाफच्या 

डिकासासाठी या र्ोष्टींची िदत होत.े ह ेस्तनपान करणा-या िडहलाांना सुद्धा कदल ेजाऊ शकते.  

 

प्रसडुत 

 

काही िेळा प्रसुडतकाळ खूप अिघड असू शकतो. औरॅरटनि प्रसुडत सरळ आडण नैसर्र्फक होण्यासाठी िदत करत.े 

ह ेप्रसुडत कळाांना प्रिृत्त करते जेव्हा त्या किकुित (हळू) असतात ककां िा अडजबात नसतात तेव्हा. औरॅरटनि 

आडण डचडनयिो कदल ेजाऊ शकते. डव्हटेस्सन ह ेप्रसुडत काळािध्य ेलचांता दरू करण्यासाठी खूप िौडलक आह.े जर 

प्रसुडत होण्यास डिलांब झाला आडण रूग्ण लचांतातूर ककां िा आक्रिक झाला असेल तर डव्हटेस्सन कदल ेपाडहज.े जर 

प्रसुडत नांतर रक्तस्त्राि िोठ्या प्रिाणात झाला तर डचडनयिको कदल ेजाऊ शकते. प्रसुडत नांतर ताप आल्यास ती 

एक र्ांभीर बाब आह.े जर याकड े दलुफक्ष केल े र्ेले, तर ह ेकाहीिेळा पू होण्यािुळे (सेडप्ससस) र्ुांतार्ुांतीच े अस ू

शकेल.  

 

ताप यणे े

ह ेअनेक कारणाांिुळे होऊ शकत.े उदाहरणाथफ सन स्रोक िुळे ज्याचा उपचार पूणफ डिश्राांती दऊेन, र्ळाचा रस, 

पाणी दऊेन आडण आिश्यकता असल्यास डडेसल+ दऊेन केला जातो. फ्लू चा उपचार फ्लुजेन आडण डडेसल+ 

याांनी केला जातो. अांर्दखुी, नसा दखुणे, स्नायू दखुणे आडण ताप येणे याांिर डनयांत्रण करण्यासाठी याची िदत 

होऊ शकत.े हृिॅरटक (सांडधिाताशी सांबांडधत) ताप येण्यािध्ये डडेसल+ उपयोर्ी आह.े ह ेताप किी करत ेआडण 

िेदना शििते.  

 

डोकेदखुी 

 

ह े डिडिध तीव्रता असणा-या अनेक िेर्िेर्ळ्या रोर्ाांचे एक लक्षण आह.े अनेक ताप येण्याच्या डस्थतींिध्य,े 

सुरूिातीला सािान्य सदीसह तीव्र आडण तात्पुरती डोकेदखुी होत असल्याच ेआढळून आले आह.े डोकेदखुीची 
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इतर सािान्य कारणे म्हणजे बद्धकोष्ठता, डोळ्याांना-ताण येणे, लचांता चेतासांस्थचेा डिकार, उच्च रक्त दाब, 

नाकाचा ककां िा कानाचा रोर्, िायग्रेन (तीव्र डोकेदखुी), अशक्तपणा/रक्तहीनता, िूत्रलपांडाचा रोर् इ.   

योग्य उपचार करण्याआधी कारण डनडित करणे अत्यांत आिश्यक आह.े डोकेदखुींची लक्षणे बरी करण्यासाठी 

डडेसल+ चा िापर डनयडितपणे केला जाऊ शकतो कपाळािर रबजॉन लािण्यान ेआराि डिळतो. झोपायच्या 

िेळी डव्हटेस्सन घेतल्यािुळे शाांत झोप लार्ते.   

 

केसाांच ेआडण डोळ्यािरील त्िचचे ेडिकार 

 

केस र्ळणे, सािान्य दबुफलता, जीिनसत्िाचा अभाि ककां िा बुरशीजन्य सांक्रिण याांिुळे असू शकते. सािान्य 

दबुफलतेिध्ये, आल्बो साांर् खूप उपयोर्ी आह.े ओलोडसन खोबरेल तेलािध ेडिसळून दररोज डोक्याच्या त्िचेिर 

बोटाांनी चोळले असता शाांत झोप येते. ओलोडसन केसाांच्या िाढीसाठी िदत करत ेआडण केस र्ळणे थाांबडित.े 

जर डोक्यािरील त्िचेिर झालेला र्जकणफ (रींर्ििफ) केस र्ळण्याचे कारण असेल तर केस बारीक कापून 

डस्कनिेंटचा िापर केला जाऊ शकतो.  

 

हृदय डिकार 

 

हृदय रोर्ाांनी त्रस्त असलेल्या एखाद्या रूग्णास श्रि करण्यािुळे श्वास किी पडू शकतो, छातीची धडधड िाढू 

शकते, छातीिध्ये िेदना होऊ शकत,े ककां िा पाऊलाांिर सूज येत,े दाब कदल्यािर त्िचा खाली जात.े हृदय रोर् 

अनेक कारणाांिुळे होऊ शकतो. उदाहरणाथफ सांक्रिण (म्हणजे हृिॅरटक/सांडधिाताशी सांबांडधत ताप येणे ज्यािुळे 

डिरल स्टेनोडसस (हृदयातील डाव्या कप्सप्सयाच्या झडपा डनिूळत्या होण)े नािाचा एक िाडहन्याांचा रोर्). 

डडेसल+ िुळे ताप आडण साांध्याांचा दाह किी होऊ शकतो. पण त्या जार्ी झालेल्या पू िर उपचार करण्यासाठी 

प्रडतजैडिकाांची आिश्यकता असू शकत.े हृदयाची धडधड होणा-या आडण श्वास किी पडणा-या रूग्णाांना 

ग्रॅडन्डको कदल ेजाऊ शकते. एांजायना डपक्टोरीस (हृदयािध्ये तीव्र िेदना होण)े सारख्या हृदयाच्या डिकारािर 

ऍडिडग्लया न ेउपचार केला जाऊ शकतो. हृदयधिनीिध्ये रक्ताची र्ुठळी होण ेहा अत्यांत र्ुांर्ार्ुांतीचा सांदभफ 

आह ेआडण रूग्णान ेअांथरूणािध्ये पूणफ डिश्राांती घेतली पाडहज ेककां िा त्याला रूग्णालयािध्ये दाखल केले पाडहज े

आडण िेदनाशािके, र्ुठळीरोहक आडण  व्हसॅोपे्रसर (िाडहन्याांचे आकुांचन करणारी औषधे) औषधान े उपचार 

केला पाडहज.े कोणतेही सारक औषध दणे्याची डशर्ारस करण्यात आलेली नाही. अशा सांदभाांिध्ये र्ळाचा रस 

अत्यांत उपयोर्ी आह.े काहीिेळा पचनाशी सांबांडधत डिकाराांिुळे हृदयाच्या डिकाराांिध्ये डनडितपणे िाढ होते, 

िुख्यत: र्ॅसेस/िात झाल्यािुळे. म्हणून पचनाशी सांबांडधत डिकाराांची डस्थती सॉलर्ॉस, र्ॅस्रोिोन आडण 

स्पोलॅक्स-ई दऊेन नीट ठेिली पाडहजे.  
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िूत्रलपांडाशी सांबांडधत दखुण े(रेनल कोडलक) 

 

तीव्र डपळिटून/कळ येऊन दखुणे ह ेिूत्रलपांडाशी सांबांडधत िेदना होण्याच ेलक्षण आह.े ही िेदना लांबर प्रदशेात 

(िूत्रलपांड असते त्याच्या पाठीिार्च्या भार्ात) अनुभिली जाऊ शकते आडण खाली िूत्राशयाकडे सरकत.े ही 

डपळिटून/कळ येणारी िेदना असत,े जी सािान्यपणे खड्ािुळे होत,े ज्याांचा आकार िेर्िेर्ळा असू शकतो. 

लहान खडा ककां िा िाळूच्या कणाच्या आकाराचा खडा िूत्रिार्ाफिध्ये सहज खाली जाऊ शकतो आडण 

लघिीिधून डनघून जाऊ शकतो काहीिेळा िूत्राशयािध्ये राहतो (जर आकार िोठा असेल तर). िोठ्या 

खड्ाांिर िूत्रिार्ाांिर पररणाि होऊ शकतो ककां िा िूत्रलपांडाशी सांबांडधत िेदना िाढिून खूप त्रास होऊन डनघून 

जाऊ शकतो. ही डस्थती डनिाफण होण्याआधी रूग्ण खालच्या बरर्ड्ा आडण ओटीपोटाच्या िधे िेदना होत 

असल्याची तक्रार करतो, अधूनिधून ऍटॅक येत असतो ककां िा िूत्रलपांडाशी सांबांडधत िेदना अडधक असत.े िारांिार 

िूत्र डिसजफन झाल ेपाडहजे पण याचे प्रिाण किी असते आडण बहुतेककरून यािध्ये रक्त असते. जेव्हा खडा 

िूत्रिार्ाफतून खाली बाहरे पडत असतो, तेव्हा िेदनेची तीव्रता खूप िाढते. ह ेकाहीिेळा सहन होत नाही आडण 

शॉक डनिाफण होतो. िेर्िेर्ळ्या कालािधीनांतर हा खडा अचानक डनघून जातो आडण िेदना होण े थाांबत.े 

याच्यािर कळ येणे रोधकाने उपचार केला जातो. भरपूर पाण्यासह ललांबूिर्ीय र्ळाचा रस आडण ताक 

त्याबरोबर ललांबाचा रस असे आलटून पालटून कदल्यािुळे खड्ाची िाढ होण ेरोखले जात ेआडण लहान खड े

डनघून जाण्यास िदत होत.े िुख्य उपाय म्हणजे तुरैको हा आह ेजे लघिीिधून अल्बुडिन जाण्यासाठीचा सुद्धा 

एक उत्कृष्ठ औषध आह,े जेव्हा पाठीिध्ये िेदना होत असत,े तेव्हा बाह्य भार्ािर रबजॉन लािल ेजाऊ शकते.  

 

तोंड, जीभ, आडण दात 

 

तोंडाला दरु्ांधी येणे ह े पचनाच्या हस्तक्षेपािुळे, दाताांची नीट डनर्ा न राखल्यािुळे, अस्िच्छतेच्या डस्थती, 

ज्याचा सांबांध सांक्रिणाशी असू शकतो म्हणज,े डहरड्ाांिधून पू स्त्रिणे ककां िा काहीिेळा जीिनसत्ि सी चा 

अभाि असणे (म्हणज ेस्कव्ही) याांिुळे होत.े काहीिेळा येथे अपचनाशी सांबांडधत तोंडाचा अल्ससफ (व्रण) होऊ 

शकतो.  औषधीय दाताच्या पािडरचा िापर दांतिांजन म्हणून केला जाऊ शकतो ज्यािुळे डहरड्ाांचा दाह किी 

होतो आडण डहरड्ाांिधून पू स्त्रिणे रोखून रठसूळ डहरड्ाांचे दखुणे शििले जाते. रूग्णाांना ललांबूिर्ीय र्ळाचा 

रस, त्याबरोबर आल्बो साांर् डनयडितपणे घेण्याचा सुद्धा सल्ला कदला जातो. एन्रॉप्सस सारख्या एका 

ऍण्टीसेडप्सटकन े िारांिार तोंड धुण े आिश्यक आह.े नांतरच्यान े सुद्धा िेदना किी होतात, कारण ह े एक 

िेदनाशाकि, ऍण्टीसेडप्सटक आडण दाह-रोधक आह.े र्ुांर्ार्ुांतीच्या सांदभाांिध्ये, दांतिैद्याांना भेट कदली आडहज.े 

डनयडितपणे दाताची तपासणी करून घेण्याचा सल्ला कदला जातो.  

 

डहरड्ाांिधनू प ूस्त्रिण े(पायोररया) 
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ही एक दाहक डस्थती आह ेज्याचा सांबांध पू तयार होण्याशी असतो जो दात आडण डहरड्ा जेथे एकत्र येतात त्या 

जार्ी तयार होतो. डहरड्ा आकसतात आडण िार्च्या बाजूस जातात, त्यािुळे दात सैल होतात. याच्याबरोबर 

तोंडाला दरु्ांधी येणे सुद्धा असू शकत.े डहरड्ाांिधून पू स्त्रिण्यािुळे अन्न चािून त्याचा लर्दा करण्यािर 

पररणाि होऊ शकतो आडण त्यािुळे पचनाच े डिकार होतात. हा पू डर्ळला जाऊ शकतो ककां िा कोणत्यातरी 

ररतीन ेरक्त-प्रिाहािध्य ेशोषला जाऊ शकतो आडण यािुळे सािान्य आरोग्य र्ांभीरपणे डबघडू शकते. आिच्या 

औषधीय दाताच्या पािडरचा आडण एन्रॉप्ससचा िापर करण्यािुळे डहरड्ाांिधून पू स्त्रिण्याला आळा बसतो 

आडण रोखल ेजात.े याचा िापर सकाळी आडण रात्री झोपायच्या िेळी केला पाडहज,े आडण जर येथे डहरड्ाांचा 

दाह/सूज खूप जास्त असेल तर शक्यतो प्रत्येक जेिणानांतर केला पाडहजे. जर डस्थती खूपच पुढच्या 

टप्सप्सयािर/िाईट नसेल आडण खराब दात काढून टाकच्याची आिश्यकता नसेल तर एन्रॉप्सस डहरड्ाांिधून पू 

स्त्रिणे बरे करण्यासाठीचा एक उपयोर्ी उपाय आह.े 

 

दात दखुण ेआडण तोंड येण े(तोंडाचा अल्सर) 

 

दातदखुीिर डडेसल+ ने उपचार केला जातो. डहरड्ाांना सूज येणे ज्याचा सांबांध डहरड्ाांच्या दाहाशी असतो 

त्याच्यािर आडण तीव्र िेदनेिर, िेदना आडण दाह/सूज याांपासून आराि डिळडिण्यासाठी एन्रॉप्सस न ेउपचार 

केला जाऊ शकतो. जर पररणाि हळू असेल, एक र्ुांर्ी आणणारे/िेदनाशाक म्हणून डव्हटेस्सन कदले जाऊ शकते. 

बद्धकोष्ठता स्पोलॅक्स, स्पोलॅक्स-ई ककां िा टॅडक्सन ने दरुूस्त केले जात.े औषधीय दाताची पािडर सकाळी आडण 

रात्री झोपायच्या िेळी िापरली जात.े जीिनसत्ि सी ककां िा ललांबाचा रस ककां िा ललांबूिर्ीय र्ळाचा रस 

डनयडितपणे कदला पाडहज.े जर सेडप्ससस (पू होण)े तीव्र असेल तर, सूक्ष्िजीिी-रोधक एजांटसचा िापर केला 

पाडहजे. 

 

नाक 

 

नाक चोंदणे काहीिेळा खूपच त्रासदायक असते. जेव्हा नाक बांद होत ेतेव्हा ते काही र्ुांतार्ुांती डनिाफण करू शकत े

जस ेकी ऍडनेॉईडस (नाकाच्या आडण घशाच्या िार्च्या बाजूच्या िऊ लभांतीला सूज येणे त्यािुळे श्वास घेण्यास 

त्रास होण)े ककां िा सायनसायरटस (नाकाच्या पोकळीचा दाह) याांचा उपचार एन्रॉप्सस न े केला पाडहजे. ह े

नाकाच्या जुनाट त्रासापासून आराि दतेे. सकाळी आडण सांध्याकाळी श्वासोच्छस्िासाच े व्यायाि सुरू केल े

पाडहजेत आडण 5 ते 10 डिडनटाांसाठी डनयांडत्रत केले पाडहजेत. 

 



122 

जे ऍण्ड जे डडशेन लॅबोरेटोरीज प्रायव्हेट डलडिटेड 

िळूव्याध 

ह ेर्ुदद्वाराच्या िुखाचे व्रण/डचरा पडणे पेक्षा िेर्ळे आह.े िूळव्याध शौचास नीट सार् न झाल्यािुळे असू शकते, 

बद्धकोष्ठता आडण पाणी किी डपण्यािुळे, शौचास होत ेिेळी खूप जास्त प्रिाणात जोर द्यािा लार्णे ककां िा िल 

डिसर्जफत होण ेअिघड जाणे, ककां िा कडकपणा येणे याांिुळे असू शकते. या घटकाांिुळे केिळ िूळव्याध होत नाही 

तर ते आधीच रक्तिाडहन्याांना पीळ पडणे, रु्र्णे ककां िा सुजलेल्या असणे (व्हरेीकोज व्हने्स) याांिुळे झालेल्या 

इजेने तीव्र रक्तस्त्रािासाठीसदु्धा जबाबदार असतात.  

 

आतील िळूव्याध जो आतड्ािध्ये/िल डिसजफनाचा िधे होतो त्यािुळे जड होण्याची एक भािना डनिाफण होत े

आडण जेव्हा िल बाहरे पडते त्यािेळी िास्तडिक िेदना होत.े येथ ेथोडा रक्तस्त्राि होऊ शकतो ज्याची प्रिृत्ती 

अडतशय िाईट होण्याची असू शकत े आडण जेव्हा ते जुनाट होत े तेव्हा यािुळे रक्तहीनता/अशक्तपणा होऊ 

शकतो.  

 

बाह्य भार्ाचा िूळव्याध िूळव्याधािध्ये काहीिेळा रक्ताची र्ुठळी होत.े जर रक्ताची र्ुठळी झाली, 

िूळव्याधाला सूज येत,े खूपच िऊ होत े आडण िेदनादायक होत.े अशा सांदभाांिध्ये शस्त्रकक्रयेचा उपचार 

करण्याची आडण प्रडतजैडिकाांनी उपचार करण्याची आिश्यकता असते. केिळ रक्त डनयांडत्रत करणे हा उपचार 

नाही. कारण र्ुांतार्ुांतीच्या िूळव्याधािध्ये (दसु-या ककां िा डतस-या ककां िा चौर्थया शे्रणीचा िूळव्याध) 

शस्त्रकक्रयेच्या उपचाराची आिश्यकता असत.े शौचास होण्याच्या (आतड्ाच्या हालचाली) सियी डनयांडत्रत 

करून आडण स्पोलॅक्स ककां िा स्पोलॅक्स-ई ने बद्धकोष्ठता दरुूस्त करून िूळव्याध (पडहल्या शे्रणीचा) बरा केला 

जाऊ शकतो. अशा सांदभाांिध्ये कोणतेही रेचक औषध दऊे नये. जेव्हा येथे रक्तस्त्राि होतो, तेव्हा िल डिसजफन 

झाल्यानांतर हातिोजे घालून बोटाने र्ुदद्वाराच्या आतिध्ये रीपॅन्टो लािाि.े डचडनयिको र्ोळ्या तोंडािाटे 

कदल्या जातात. िेदना शिडिण्यासाठी आडण रक्तस्त्राि थाांबण्यासाठी ह े िदतर्ार असू शकेल. कर्शसफ िध्य े

र्ुदद्वाराला कापल्यासारखा बारीक डचरा पडलेल्या असतात, रीपॅन्टोने याचा उपचार केला जातो. बद्धकोष्ठता 

होण्याच ेटाळल ेपाडहजे पण द्रिरूप पॅराकर्न व्यडतररक्त कोणतेही रेचक दणे्यास अनुिती नाही.    

 

प्रोलपॅ्ससस ऍनी (र्ुदद्वाराच्या लभांती/िलिार्फ र्ुदद्वार िुखातनू बाहरे येण)े 

 

अडतसार ककां िा जुलाब होऊन र्ेल्यानांतर किी पोषण झालेल्या लहान िूलाांिध्य ेसािान्यपणे िलिार्फ बाहरे 

येतो/अांर् बाहरे येत.े  जर त ेआपोआप आत र्ेले नाही तर हळूिार दाबून बाहरे येणे किी केल ेजाऊ शकत.े 

रीपॅन्टो त्या जार्ी लािला येते. अांर् बाहरे येण्याच्या शे्रणीिर शस्त्रकक्रयेचा उपचार अिलांबून असतो.  

 

िरुूि/तारूण्य डपरटका 
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याच्यासाठीच्या औषधाची डनिड डर्डर् डसरप आह ेजे 6 िडहन्याांपयांत चालू ठेिले जाऊ शकते. जेव्हा सूजलेला 

भार् रु्टतो तेव्हा जखिेची िलिपट्टी करण्यासाठी रीपॅन्टो लािा. िुरूिािध्य,े चरबी नसलेल्या आहाराची 

डशर्ारस करण्यात आली आह.े रूग्णाांना ललांबूिर्ीय र्ळे, ताक, ललांब ूआडण दररोज बाहरे सौम्य व्यायाि करणे 

याला अनुिती दणे्यात आली आह.े रूग्णान ेदररोज खूप पाणी प्सयायल ेपाडहजे.  

 

हृिरॅटक (सांडधिाताशी सांबांडधत) ताप यणे ेककां िा तीव्र हृिरॅटझि (सांडधिात) 

 

ही एक तीव्र ताप येणारी डस्थती आह ेज्याची लक्षण ेअसतात साांध्याांिध्ये तीव्र दाहक बदल होण ेआडण हृदयाशी 

सांबांडधत र्ुांतार्ुांती होण.े एका डिडशष्ट हल्ल्यािध्य/ेऍटॅक िध्ये येथे घशाचे एक प्राथडिक सांक्रिण असते आडण 

बहुतेक करून सिाफत पडहल्याांदा र्ुडघ्याच्या साांध्यािर पररणाि होतो, ते िेदनादायक बनतात, लालसर आडण 

सुजलेल ेहोतात. यानांतर यािध्ये इतर िोठ्या साांध्याांचा सिािेश होतो. सेडप्सटक होण्यािर लक्ष कदल ेपाडहजे 

आडण याचा उपचार सूक्ष्िजीिी-रोधक एांजटस न ेकेला पाडहज ेआडण साांध ेदखुण्यापासून आराि डिळण्यासाठी 

आडण ताप लक्षणात्िकररत्या किी करण्यासाठी डडेसल+ कदल े जाऊ शकते. जर चेसॉल ककां िा रबजॉन बाह्य 

भार्ािर लािण्याबरोबर लोबाईन िापर करणे जोडले र्ेले तर त्याच े सहकक्रयात्िक िौल्य िाढते. बहुतेक 

सांदभाांिध्ये आराि त्िरीत डिळतो, डिशेषत: जेव्हा तेथ ेदाह होत असतो तेव्हा. पचनकक्रया आडण डनयडित िल 

डिसर्जफत होण ेयाकड ेलक्ष दणेे आिश्यक असेल.   

 

सायरटका (पाठ, कां बर, कुल्ल,े पोट-या याांिध्य ेिेदना कळा यणे)े 

 

पाठ, कां बर, कुल्ले, पोट-या या भार्ाांिधील नसाांिधील दाहक बदलाांिुळे ककां िा नसचे्या सभोितालच्या 

भार्ाांिध्य े दाब सदषृ जाणीि होण्यािुळे पायािध्ये िेदना होण.े िूलर्ािी उपचार करणे खूप 

कां टाळिाण/ेत्रासदायक असते. कारणाकड ेलक्ष दणेे आिश्यक आह.े जेव्हा तेथ ेिऊ झालेल ेनसत ेतेव्हा िेदना 

किी करण्यासाठी लक्षणात्िकररत्या डडेसल+ कदल े जाऊ शकते.  रबजॉन सारख े एक जळजळ रोधक बाह्य 

भार्ािर लािता येते. शेक कदल्यानांतर रेिोरीन तेल हळूिारपणे लािल े जाऊ शकत.े झोप यािी यासाठी 

डव्हटेस्सन कदल ेजाऊ शकत.े  

 

लांबॅर्ो (कां बरेच्या भार्ािध्य ेिेदना होण)े 
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ह ेिरिरच्या भार्ािध्य ेअसलेल्या स्नायूांचा ककां िा पाठीच्या कणाच्या नसाांचा सिािेश असल्यािुळे होत.े  स्नाय ू

दखुण्यािार डडेसल+ न ेउपचार केला जाऊ शकतो. स्नायू दखुण्याचे कारण डनडित केले पाडहजे आडण त्यानुसार 

उपचार केल ेपाडहजेत. डडेसल+ हा लक्षणात्िक उपचार म्हणून कदला पाडहज ेआडण रबजॉन आडण रेडिरीन तेल 

बाह्य भार्ािर लािण्यासाठी िापरले पाडहज.े   

 

घशाच ेसांक्रिण  

 

याच्यािुळे घशाचा दाह होतो. जेव्हा येथे जळजळ ककां िा सूज असते, तेव्हा एन्रॉप्ससन े र्ुळण्या करण्याची 

डशर्ारस करण्यात आली आह ेआडण डडेसल+ िेदनेसाठी कदल े जात.े एन्रॉप्सस डर्ळू नय.े रूग्ण बरा होईपयांत 

रूग्णास हिेोप्सलेक्स कदल ेपाडहज.े  

 

टॉडन्सलायरटस 

 

ही लहान िूलाांिधील सािान्य र्ुांतार्ुांत आह.े येथ ेदाह होण/ेसूज येणे, घशािध्ये दखुणे आडण डर्ळण्यास त्रास 

होण े होऊ शकत.े ताप खूप जास्त येऊ शकतो, टॉडन्सल्स (घशातील एक प्रकारच्या ग्रांथी) सुजलेल्या आडण 

चोंदलेल्या असतात, श्वास घेताना धाप लार्त ेआडण जबड्ाच्या कोनािध्य ेअसलेल्या ग्रांथींचा आकार िोठा 

होतो आडण त्या िेदनादायक असतात. अशा सांदभाांचा उपचार डडेसल+ (12 िषाांपेक्षा किी ियाच्या िूलाांसाठी 

िैद्यकीय दखेरेखी खाली िर्ळता डडेसल+ दणे्याची डशर्ारस करण्यात आलेली नाही) आडण हिेोप्सलेक्स ने केला 

जातो. एन्रॉप्ससने र्ुळण्या करण्यान े िदत होते. िानेिर बाह्य भार्ािर रबजॉन लािल े असता उपयोर्ी 

असल्याचे डसद्ध झाल ेआह.े सेडप्सटक होण े (पू होण)े ककां िा घशाचे सांक्रिण घालिण्यासाठी त्याच्या बरोबरीन े

प्रडतजैडिकाांच्या एका डनयडित कोसफचा िापर करणे आिश्यक आह.े िेदना आडण दाह हळूहळू किी होतात. 

सािान्य आरोग्य सुधारण्यासाठी नांतर आल्बो साांर् चा िापर केला पाडहजे.     

 

िूत्रसांस्थचे ेत्रास 

 

िारांिार लघिीला होण े (जास्त प्रिाणात नाही) ह ेचेतासांस्थेच्या अशक्तपणािुळे होऊ शकते, ज्याचा उपचार 

नेव्हॉस न े केला जातो. जास्त प्रिाणात आडण िारांिार लघिीला होण े ह े िधुिेहािुळे असू शकते ज्यासाठी 

िेर्सफना चा िापर केला जातो. िीयफपतन होण्यािर, सेन्जाईन कदल ेजाते. िेदनेशी सांबांध असलेले लघिी साचून 

राहणे, यािर डचडनयिको आडण तुरैको चा िापर केला जातो. सिफ सांदभाांिध्ये चैतन्य िाढडिण्यासाठी आल्बो 
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साांर् कदल ेपाडहजे. जर लघिी साचून राहणे अडथळ्यािुळे होत असेल, तर लघिी होण्याचे प्रिाण िाढडिणारे 

औषध कदल ेपाडहज.े शस्त्रकक्रयेच्या उपचाराची िदत घेतली पाडहज.े  

 

अांथरूणात लघिी होण े

लहान िूलाांिध्य ेअांथरूणािध्ये लघिी होण ेह ेअत्यांत सािान्य आह ेआडण नेहिी खूप त्रासदायक असते. असे 

रूग्ण सािान्यपणे उदासीन असतात. येथ ेडव्हटेस्सन आडण नेव्हॉस्स कदल ेजाऊ शकते. लहान िूलाचा डिश्वास 

सांपादन करण्याचा प्रयत्न करा आडण त्याला जास्तीचे पे्रि दाखिा. लहान िूलास झोपायल जाण्याच्या 

किीतकिी 3 तास आधी आहार कदला पाडहजे. झोपायच्या िेळी िूत्राशय ररकाि ेकेले पाडहज.े  

 

िायग्रने (तीव्र डोकेदखुी) 

 

याला अधफडशशी असे सुद्धा ओळखल े जात.े काही सांदभाांिध्ये हा हल्ला/ऍटॅक तीव्र असू शकतो. याची लक्षणे 

असतात, िेदना होण,े कपाळािर ककां िा र्ालाांिर िऊपणा उत्पन्न होण.े याचा सांबांध सायनसायरटसशी 

(नाकाच्या पोकळ्याांचा दाह होण)े सुद्धा असू शकतो.  डडेसल+ ने लक्षणात्िक उपचार करणे पररणािकारक 

डसद्ध होत.े थोड्ा थोड्ा अांतरान ेडव्हटेस्सन दणे्यािुळे तात्पुरता आराि डिळतो. त्िरीत आराि डिळण्यासाठी, 

रूग्णास ऍडिडग्लया कदल े जाऊ शकते. तीव्र सांदभाांिध्ये रूग्णास एखाद्या अांधा-या खोलीिध्ये ठेिले पाडहजे 

आडण िल डिसजफनाच ेडनयांत्रण केले पाडहज.े िानडसक आडण शारीररक ताण येणे टाळले पाडहज.े  

 

सहजपणे पचन होणारे अन्न घेतल ेपाडहजे. चरबीयुक्त आहार आडण ज्यािुळे िायग्रेनचा ऍटॅक होतो ह ेिाडहत 

असत े असे काहीही खाणे टाळले पाडहजे. जेव्हा रूग्णास झोप येत नाही तेव्हा डव्हटेस्सन कदल े जाऊ शकते. 

हल्ल्याांच्या/ऍटॅक्सच्या दरम्यान डव्हटेस्सन आडण र्ॅस्रोिोन कदले पाडहज.े हर्बफटासफचा डनयडित िापर केल्याने 

हल्ले/ऍटॅक्स टाळल े जाऊ शकतात. योग्य चष्टम्याचा िापर करून दषृ्टीतील दोष दरुूस्त केले पाडहजेत. 

सायनसायरटसचा उपचार एका नाकाच्या पोकळीच्या ऍन्रल  (जबड्ाच्या िरच्या भार्ातील हाडाांिधील 

एखाद्या नाकाच्या पोकळीिध्ये उघडणारी नाकाची पोकळी) िॉशने (धुण्याच्या साधनान)े केला जातो.   

 

इनफ्लएुांझा (फ्ल)ू 

 

इनफ्लूएांझा, ज्याला सािान्यपणे फ्लू असे म्हणतात, जो एखाद्या डिषाणूिुळे झालेला एक सांक्रािक/सांसर्फजन्य 

रोर् आह.े या रोर्ाची अत्यांत सािान्य लक्षणे आहते थांडी िाजण,े ताप येणे, घसा खिखिणे, स्नायू दखुणे, तीव्र 

डोकेदखुी, खोकला येणे, अशक्तपणा/थकिा आडण सािान्य अस्िस्थता. र्ांभीर सांदभाांिध्ये इनफ्लुएांझा िुळे 
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न्युिोडनया होतो, ज ेजीिघेणे असू शकत,े डिशेषत: तरूण आडण ियस्कराांसाठी. डिशेषकरून, जेव्हा सांक्रडित 

व्यक्ती खोकत ेककां िा लशांकत ेतेव्हा हिेिधून इनफ्लुएांझाचा प्रसार होतो. इनफ्लुएांझा थेट सांपकाफन ेककां िा नाकातून 

स्त्राि र्ळण्यािुळे ककां िा दडूषत पृष्ठभार्ाशी सांपकफ  आल्याने सुद्धा प्रसारीत होऊ शकतो.  इनफ्लुएांझा ऋतूिधील 

साथीच्या रोर्ाांिध्ये पसरतो, याचा पररणाि म्हणून दर िषाफला अनेक िृत्यु होतात.  

फ्लुजेन ह ेडनिड करण्यात येणारे औषध आह ेजे किीतकिी सात कदिस घेतल ेजात.े स्नायू दखुीिर आडण ताप 

येण्यािर डडेसल+ चा िापर केला जातो. रूग्णाांना भरपूर डिश्राांती घेण्याचा, भरपूर द्रिपदाथफ डपण्याचा, िद्य 

डपण्यापासून आडण तांबाखुचा उपयोर् करण्यापासून दरू राहण्याचा सल्ला कदला जातो. फ्लुजेनचा िापर एक 

प्रडतबांधात्िक औषध म्हणून सुद्धा केला जातो डिशेषत: ऋतुिधील साडथच्या रोर्ाच्या िेळी.  

 

रोर्ाांच,े औषधाांच ेिर्ीकरण आडण िापरासाठी त ेकस ेडलहून द्याि.े 

 

I. िर्ीकरण: रोर्ाांचे िर्ीकरण खालील प्रिाणे केल ेजाऊ शकते: 

(1) कक्रयात्िक रोर्: (उदा., सायकोन्युरोडसस/िानडसक डिकृती) अशा सांदभाांसाठी उपचार करणा-या 

कर्डजडशयनकडून िन:शाती, खात्री आडण सल्ला दणे्याची आिश्यकता असते. 

 (2) रचनात्िक रोर्: 

यािध्य ेकाही अियिाांचा सिािेश आह.े उदाहरणाथफ: िूत्रलपांड, यकृत ककां िा अांतुःस्रािी ग्रांथी. त्याांचे कायफ दबुफल 

झालेल ेअसत.े त ेदरुूस्त करण्यासाठी औषधाच्या उपचाराची आिश्यकता असत.े  

 

II. िर्ीकरण: रोर्ाांच ेिर्ीकरण खालील प्रिाणे केले जाऊ शकते: 

(1) र्ांभीर रोर्: (म्हणजे, तीव्र रोर्). उदाहरणाथफ: लोबार (रु्फ्रु्साांिधील िाांसल भार्) न्युिोडनया, तीव्र 

जुलाब होण.े येथे कर्डजडशयनच ेत्िरीत लक्ष दणेे आिश्यक आह.े   

 (2) जुनाट रोर्: (सािान्यपणे किी तीव्रता असणारे) 

येथे सािान्यपणे दीघफकाळ राहणारे रोर् आहते आडण याचा सांबांध र्ुांतार्ुांतीशी असेल ककां िा असणार नाही.  

उदाहरणाथफ: डसकर्डलस (एक प्रकारचा र्ुप्त रोर्), नसचे्या र्ुांतार्ुांतीसह ककां िा डशिाय.  

 

III. िर्ीकरण: रोर्ाांच ेिर्ीकरण खालील प्रिाणे केले जाऊ शकते: 

(1) जन्िजात रोर्: (म्हणज.े, जन्िल्यापासूनचा रोर्) 

उदाहरणाथफ: पडहल्या र्भाफिस्थेिध्येि घेतलेल्या औषधाांिुळे डिकृती डनिाफण होण े (टीप: या अिधी दरम्यान 

कोणतेही औषध घेऊ नये.  

 (2) प्राप्त झालेल/ेलार्लेले रोर्: 

त ेअसे असू शकतात: 
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(a) आघाताच ेरोर् (इजा झाल्यािुळे ककां िा भाजल्यािुळे इ.) 

(b) साांक्रडिक/सांसर्फजन्य रोर् (रोर्डनदानात्िक ककां िा डिषाणूजन्य सूक्ष्िजीिी ककां िा परजीिी/ककटक याांिुळे). 

(c) दाहक रोर्: उदाहरणाथफ: त्िचेला पुरळ येणे, ब्रॉन्कायल (श्वासनडलकेशी सांबांडधत) दिा. 

(d) ऍलर्जफक डिकार: उदाहरणाथफ:  त्िचेला पुरळ येणे, ब्रॉन्कायल (श्वासनडलकेशी सांबांडधत) दिा. 

(e) जीिनसत्िाचा अभाि असणे: उदाहरणाथफ: बेरीबेरी, स्कव्ही, राताांधळेपणा आडण प्रडथनाांच्या अभािािुळे 

सूज येणे.  

(f) घातक/जीिघेणे रोर्: उदाहरणाथफ: ककफ रोर्, ल्युकेडिया (पाांढ-या रक्तपेशींची सांख्या किी होण)े 

(g) चयापचयाचे डिकार: उदाहरणाथफ: हायपरथायरॉडडझि (थायरॉईडच ेप्रिाण जास्त होण)े, िधुिेह.  

(h) औषधािुळे पे्ररीत रोर्: 

 सांबध नसलेल्या औषधाांचा िापर करणे ककां िा औषधाांचा दरुूपयोर् करणे. 

 औषधाांची िात्रा जास्त ककां िा अपूरी घेण.े 

 अनेक औषधडनिाफण सांस्थाांच ेआडण औषधाांची परस्पर कक्रया होण.े 

 जेव्हा डिरूद्ध लक्षण दशफडित असत ेतेव्हा त्या औषधाचा िापर करणे, याचा पररणाि म्हणून काही 

प्रडतकूल प्रडतकक्रया होतात ककां िा िूत्रलपांड, यकृत आडण अडस्थिजे्जला कायिची हानी पोहोचत.े  

 

IV. िर्ीकरण: रोर्ाांच ेिर्ीकरण खालील प्रिाणे केले जाऊ शकते: 

(1) त्िचा आडण शे्लष्टिल त्िचेचे डिकार. उदाहरणाथफ: सेडप्सटकच्या जखिा, डोळे येणे, बॅडसलरीजन्य जुलाब 

(जीिाणूजन्य सांक्रिण), िूत्र िार्ाफचे सांक्रिण. 

(2) शारीररक रोर्: 

(a) जठरआतड्ाशी सांबांडधत: उदाहरणाथफ: पेडप्सटक अल्सर (पोटाच्या आतल्या पदराला आडण लहान 

आतड्ाच्या िरच्या भार्ाला व्रण पडणे). 

(b) िध्यिती चेता सांस्था: उदाहरणाथफ: अपस्िार. 

(c) ऑटोनॉडिक (स्ियांडनयांडत्रत) चेता सांस्था: उदाहरणाथफ: उच्च रक्त दाब. 

(d) हृदय धिनी सांस्था: उदाहरणाथफ: एांजायना डपक्टोरीस (हृदयािध्य े तीव्र िेदना होण)े, हृदय धिनीिध्य े

र्ुठळी होण.े 

(e) श्वसन सांस्था: उदाहरणाथफ: श्वास नडलकेशी सांबांडधत दिा, रु्फ्रु्साांचा क्षयरोर्. 

(f) िूत्रलपांड: उदाहरणाथफ: नेफ्रायरटस (िूत्रलपांडाला सूज येणे/दाह होण)े, नेफ्रोडसस (िूत्रलपांडाचा रोर्). 

(g) यकृत: उदाहरणाथफ: सांक्रणात्िक हपेटायरटस ज्यािुळे कािीळ होत.े 

(h) अडस्थ िज्जा ककां िा रक्त: उदाहरणाथफ: रक्तहीनता/अशक्तपणा. 
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(i) प्रजनन सांस्था: उदाहरणाथफ: अिेनोररया (िाडसक पाळी न येणे), डॉयसिेनोररया (िेदनादायक िाडसक 

पाळी). 

(j) डोळे, कान, नाक आडण घसा याांच्याशी सांबांडधत रोर्.  

 

कस ेडलहून द्याि:े 

पर्थय/औषधाचा उपचार 

जेव्हा रोर् तीव्र असतो तेव्हा त्िरीत लक्ष दणेे आिश्यक असते, नाहीतर यािुळे र्ुांतार्ुांत होऊ शकते ककां िा त े

जुनाट होऊ शकत.े तीव्र रोर्ासाठी  छो्ा  अिधीच्या  उपचाराची  आिश्यकता असते उदा. न्युिोडनया, 

र्ोनोररया(जननेंकद्रयाच्या िार्ाफतील र्ांभीर सांक्रिण) ह ेएका आठिड्ात बरे केले जाऊ शकतात. पण जुनाट 

रोर्ाांसाठी 40-60 कदिसाांच्या उपचाराची आिश्यकता असते. क्षयरोर्ासाठी किीतकिी एक आडण दीड 

िषाफच्या उपचाराची आिश्यकता असत.े कुष्ठरोर्ासाठी डिडशष्ट केिोथेरपेरटक (रासायडनक उपचार) एजांटने 4-

8 िषे उपचार करण्याची आिश्यकता असत.े सिफ जुनाट सांदभाांिध्ये सािान्य दबुफलता/अशक्तपणा असतो आडण 

अशा सांदभाांचा उपचार टॉडनकच्या औषधाांनी केला जातो आडण हळूहळू बरे होत असताना सहज पचन होणारा 

आहार दऊेन केला जातो. अपू-या अिधीसाठी घेतलेली अपूरी िात्रा अनेक र्ुांतार्ुांती िाढिू शकते.  

 

टीप: 

1. डिशेष टॉडनकच ेऔषध जे पोषण सिृद्ध करत ेत ेआल्बो साांर्, अल्बोडव्हट आडण अल्बोकॅल आह.े 

2. ती सांयुरे् ज्याांची पचन सांस्थेिर थेट कक्रया होत ेत ेआहते: बायो-साल, डचडनयिको, डयाडसन, र्ॅस्रोिोन, 

हर्बफटासफ, कायनोटोिाईन, िॅग्नाईन, सल्र्ोझ, स्पोलॅक्स, स्पोलॅक्स-ई आडण टॅडक्सन.  

3. ती औषधे जी थेट चेता सांस्थेिर कक्रया करतात ती आहते अर्रको, ऍडिडग्लया, डडेसल+, डलव्हडॅक्टन-जी, 

नेव्हॉस, सेन्जाईन आडण डव्हटेसन. 

4. ती औषध े जी रक्तािर कक्रया करतात (टॉडनक आडण शुद्धीकरणाच े साधन) ती आहते: आल्बो साांर्, 

हिेोप्सलेक्स, लोबाईन, िेडडटॅब, हबो-सल्र् आडण डर्डर् डसरप.   

5. ती औषधे जी श्वसन सांस्थेिर कक्रया करतात ती आहते: डनॅ्जाईन, डसे्िा, कॉर्डलनआडण िेडडटॅब.  

6. ती औषधे जी िूत्र सांस्थेिर कक्रया करतात ती आहते : नेव्हॉस आडण तुरैको. 

7. ती औषधे जी रक्ताभीसरण सांस्थेिर कक्रया करतात ती आहते: ऍडिडग्लया, औरॅरटनि, ग्रॅडन्ड-को, डलव्हडॅक्टन-

जी, डर्डर् डसरप आडण हाईपडसल.  

8. र्भाफशयािर कक्रया करणारी औषधे आहते: औरॅरटनि, ब्रॉम्हडाइन डसरप आडण डचडनयिको.  

 

(1) तीव्र रोर्ाांिध्ये एक एकिेि उपाय ककां िा सांयोजन त्रास बरा करण्यासाठी पुरेसा असू शकतो.  
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 (2) तीव्र सांदभफ आडण दििणूक करणा-या रोर्ाांिध्ये, हळूहळू बरे होण्याच्या िेळी पोषणाकड ेआडण पचनाकड े

योग्य लक्ष कदल ेपाडहज.े 

 (3) औषधाची कक्रया ऊतींच्या कायाफत्िक अखांडतेिर, रूग्णाच्या रचनेिर आडण त्याच्या पोषणािर अिलांबून 

असत.े 

िैद्यकीय व्यािसाडयकाांच े (पॅ्रडक्टश्र) यश त्याच्या िैज्ञाडनक ज्ञानािर, रोर्ाच्या निुन्याच्या पररचयािर, 

औषधडनिाफणशास्त्राच्या कक्रया, औषधाांिध्ये असलेला डिषारीपणा या र्ोष्टी सिजून घेण्यािर तसेच एका 

डिडशष्ट रोर्ािध्य ेऔषधाची योग्य डनिड करण्यािर अिलांबून असते.  

औषध ह ेएक शास्त्र आह,े आडण उपचार करणे ही एक कला आह.े म्हणून, कर्डजडशयननी, त्याांच्या डसद्धाांडतक 

तसेच रोर्ाांच्या नैदाडनक या दोन्ही पैलूांची क्षिता िाढडिण्याचा प्रयत्न केला पाडहज.े 

िैद्यकीय व्यािसाडयकाांना रोर्ाांच्या िूळ घटकाांबद्दल िाडहत असले पाडहज ेआडण उपचार सुरू करण्याच्या आधी 

पूणफपणे तपासणी करण्याचा प्रयत्न केला पाडहज.े एखाद्या रोर्ाच्या तीव्र लक्षणाांकड ेआडण खुणाांकडे लक्ष कदल े

पाडहजे.  

 

डितरीत करण/ेदणे े

 

िात्रेचे िोजिाप, रूग्णाच्या ियानुसार केल ेपाडहजे. निजात बालके आडण लहान िूले याांना लहान िात्रेची 

आिश्यकता असत,े कारण त्याांची यकृत एन्झाईि सांस्था पूणफ डिकडसत झालेली नसत.े त्याचप्रिाणे 

िृद्धािस्थिेध्ये पूणफ ककां िा उपचारात्िक िात्रा दणे्याची डशर्ारस करण्यात आलेली नाही. सािान्यपणे त्याांना 

प्रौढाांच्या उपचारात्िक िात्रेच्या ¾ िात्रेची आिश्यकता असते कारण िृद्धापकाळािध्ये झीज होण्याच्या 

बदलाांिुळे यकृत काये दबुफल झालेली असतात आडण औषधाांचे योग्यररतीन ेचयापचय होत नाही. उपचारात्िक 

सूचीिध्ये डलहून दणे्यात आलेली िात्रा ही एका प्रौढ (20 त े 60 िषे ियाच्या दरम्यानच्या) व्यक्तीसाठीची 

आहते. म्हणून साधारणपणे 10  िष े आडण त्यापेक्षा किी ियाच्या लहान िूलाांना प्रौढाांच्या उपचारात्िक 

िात्रेच्या अध्याफ िात्रेची आिश्यकता असत.े लहान िूलाांना केव्हाही र्ोळीच्या स्िरूपातील ककां िा 

पािडरच्या/चूणाफच्या स्िरूपातील औषध दऊे नये आडण कोणतीही औषधे जबरदस्तीने दऊे नयेत, कारण याचा 

पररणाि उलटी होण्यािध्ये होतो. या औषधाांची पूड केली पाडहजे आडण िध ककां िा डसरप िध्ये डिसळून 

स्िादीष्ट केली पाडहजेत. अडतसारािध्य े आडण जुलाब होत असताना डिडशष्ट औषधाच्या उपचाराची 

आिश्यकता असते आडण डडहायड्रशेन (शरीरातील पाणी किी होण)े आडण डिषारीपणा डनिाफण होण,े याकड े

लक्ष दणेे आिश्यक आह.े िरिरच्या िेदनाांिर डडेसल+ ने उपचार केला पाडहजे. डडेसल+ ह ेअडतसार, टायर्ॉईड, 

तीव्र पोट दखुी आडण जठराचा दाह होण ेयािध्य े डिरूद्ध लक्षण दशफिते. 12 िषाांपेक्षा किी ियाच्या लहान 

िूलाांना डडेसल+ केिळ िैद्यकीय दखेरेखीखालीच कदल ेपाडहज.े  
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