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Nátha és felső légúti hurut
terhesség és szoptatás idején
HÁRSFA

Tilia cordata

„Fűben, fában orvosság.”
NÉPI BÖLCSESSÉG
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avasszal és ősszel is gyakori betegség a nátha, illetve – ha nincs
rendesen kezelve – a légcsőhurut (pl. torokgyulladás). A várandósság
időszakában nagyon érzékenyek vagyunk, hiszen a kis picurka miatt a
szervezetünk „legyengíti magát”, hogy megóvja az immunrendszertől, így
sokkal fogékonyabbak vagyunk a kórokozókra. Természetesen a szoptatás
ideje alatt sincs ez másképp, hiszen ilyenkor a tejtermelés miatt a szervezet
minden energiáját arra használja fel, hogy táplálja a csöppséget: saját „készletéből” használja fel a létfontosságú ásványi anyagokat, vitaminokat és
tápanyagokat, hogy megfelelően ellássa a babát.

Amikor kismama voltam, többször is szenvedtem felső légúti huruttól.
Nagyon kellemetlen tud lenni, ha napokig nem kapunk levegőt, se éjszakánk, se
nappalunk.
A nátha lehet vírus, illetve baktérium okozta fertőzés következménye.
Amikor már a gyulladás továbbhalad a garat, torok irányába, és váladéktermeléssel
is jár, akkor légcsőhurut alakul ki.
Az egyik legjobb gyógymód erre az infralámpa. Naponta ötször 10–15 percig melegítsétek át a homlokotokat, arcotokat és a fületeket. Ez segít a váladék kiürítésében,
és a nyomásérzetet is megszünteti. Általában ha három napot „végiginfráztok”,
szinte teljesen megszűnik a nátha.
Ha nincs infralámpa, alkalmazhattok gyógynövényes inhalálást.

Hársfa
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A kamillavirág (Matricaria chamomilla) flavonoidokat
és poliszacharidokat tartalmaz. A flavonoidok gyulladáscsökkentő hatásúak, a poliszacharidok pedig védőréteget képeznek a légutak felszínén, és csökkentik a
nyálkahártya-irritációt.

Gyógynövényes inhalálás
a könnyed lélegzetvételért
• Forraljatok fel 8 dl vizet, és öntsetek le 3 evőkanál kamillavirágot,
hagyjátok állni 10 percig lefedve,
majd szűrjétek le.

Kamillavirágot csak akkor szabad használni, ha kizárható a fészkesvirágzatúak (Asteraceae család) allergiája! Ide tartozik például
a százszorszép, a napraforgó, a körömvirág, a cickafark, a kasvirág.

• Picit melegítsétek fel, hogy gőzölögjön.

A kakukkfű (Thymus vulgaris) virágzó hajtásai illóolajokat,
csersavat, gyantát, szaponinokat és flavonoidokat tartalmaznak. Főbb illóolajai a timol és a karvakrol, antimikrobás hatású (fertőtlenítő). A flavonoidok és a cseranyag
gyulladáscsökkentők, a szaponinok pedig köptetők. Kiváló
hurutoldó hatása van.

• Tegyétek egy asztalra a forrázatot, üljetek mellé, hajoljatok rá az
edényre, és takarjátok le a fejeteket egy törölközővel úgy, hogy a
gőz ne tudjon oldalra kiszökni.
• Negyed órát szívjátok be a kamillaforrázat gőzét az orrotokon át
(ha nem megy, akkor szájon át).

Kakukkfüvet csak akkor szabad használni, ha kizárható az ajakosvirágúak (Labiatae, Lamiaceae család) allergiája! Ide tartozik például a
levendula, a citromfű, a rozmaring, a mezei zsálya, a majoránna.

Kakukkfű

Ez a módszer segít lehúzni a gyulladást, duzzanatot az orr-, az arc- és a homlokü reg
nyálkahártyáján, nyugtatja a torkot, a légcsövet, és segíti a váladék kiürülését.
Általában 3 napon át kell inhalálni, naponta háromszor. Ez elég ahhoz, hogy kitisztuljanak az üregek. Torokgyulladás, légcsőhurut esetén elhúzódhat egy hétig is.
Ha a váladék már sárgás-zöldes árnyalatú, a 3 evőkanál kamillavirág helyett
2 evőkanál kamillavirágból és 1 evőkanál kakukkfűből készült forrázatot kell
alkalmazni a fent leírt módon, de csak szoptatás idején. A kakukkfű alkalmazása
terhesség alatt nem javasolt!
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Az infrázás és az inhalálás mellett sokat segít a hársfa virágából készült tea
fogyasztása. Nagyon kellemes íze van önmagában is, de virágmézzel isteni finom,
és még hatásosabb is.
A hársfa virága (Tilia cordata) flavonoidokat, fenolos
savakat, proantocianidineket, csersavat és poliszacharidokat tartalmaz. A flavonoidok, a proantocianidinek és a
tanninok a gyulladás csökkentéséért felelős vegyületek.
A fenolos savak lázcsillapítók és fájdalomcsökkentők.
A nyálka pedig mérsékli a torokfájást és a köhögési
ingert. Egyszóval tökéletes kiegészítő kezelést nyújt a
felső légúti betegségeknél.
Hársfavirágot csak akkor szabad használni, ha kizárható az allergia!

Hársfavirágtea a tiszta légutakért
• Öntsetek le 1 evőkanálnyi hársfavirágot
2,5 dl forró vízzel, hagyjátok állni 10-15
percig lefedve, majd szűrjétek le.
• Hagyjátok hűlni, amíg kellemesen meleg lesz.
• Keverjetek bele 2 teáskanál virágmézet. (Mézet nem szabad
forró teába keverni, mert elveszíti a hatóanyag-tartalmát.)

Az orrüreg duzzanatát és váladékozását tengervizes orrsprékkel tudjátok még
pluszban kezelni, és ha már a garat is „gennyes”, sós vizes öblögetéssel lehet
fertőtleníteni.

Sós vizes öblögetés a tiszta garatért
• Kanalazzatok bele 2,5 dl langyos tiszta vízbe annyi
tengeri sót, amennyi még teljesen feloldódik.
• Gargarizáljatok ezzel napi többször is úgy, hogy
utána legalább negyedóráig ne igyatok, egyetek.

A felsorolt módszereken kívül még nagyon hasznosak felső légúti hurut kezelésében
az apiterápiás szerek. Ilyenek például a méz- és a propoliszkészítmények.

A méz C-, B1-, B2-, B3-vitamint, fla
vonoidokat és karotinoidokat is
tartalmaz. Antiszeptikus, enyhe
nyugtató, köhögéscsillapító és sebgyógyulást segítő hatása van. Naponta többször is használhatjátok,
ha nagyon kapar a torkotok. Egy
evőkanál mézet nyeljetek le, és ezután kb. negyedórán át kerüljétek
az ivást és az étkezést.

• Ezt a teát fogyasszátok napi háromszor, lehetőleg étkezés előtt
félórával.
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A propolisz flavonoidokat, fenolokat, poliszacharidokat is tartalmaz. A méhek a
kaptár kijárónyílásában torlaszt emelnek propoliszból, ezzel tapasztják össze a
kaptárfalakat, sőt a sejtek belsejét is ezzel vonják be. Megakadályozza a fertőző
kórokozók bejutását a kaptárba, antimikrobiális, fertőtlenítő hatású a fenoltartalom miatt. A flavonoidok és a poliszacharidok gyulladáscsökkentők. Antioxidáns
hatása is van, és nagyon jó immunmoduláns. Sokféle propoliszkészítmény kapható:
tabletta (szopogatós tabletta), alkoholos oldat (cseppek), vizes alapú propoliszcsepp
is. Naponta többször is tudjátok használni, amikor szükség van rá.
A mézet és a propoliszt is lehet terhesség és szoptatási időszak alatt fogyasztani, ha kizárható az
allergia és a cukorbetegség!

Nagyon fontos még, hogy elegendő C- és D-vitamin kerüljön a szervezetetekbe. Mindkettő segíti az immunrendszer működését. Betegség esetén ajánlott a
nagyobb mennyiségű C-vitamin-bevitel, én 500 mg-ot szoktam fogyasztani naponta. D-vitaminból 50 µg elegendő naponta. A legjobb, ha természetes eredetű
C-vitamin-készítményeket alkalmaztok, például csipkebogyó és homoktövis kivonatát. Természetesen, ha bírja a gyomrotok, lehet citromot is fogyasztani, hogy
kiegészítsétek a C-vitamin-bevitelt (akinek a gyomra több savat termel, annak ez
nem jó megoldás).
D-vitamint a patikában kapható kapszulákon, tablettákon kívül a halételekkel
tudtok nagyobb mennyiségben bevinni. Figyeljetek oda, hogy terhesség alatt főként
édesvízi halakat fogyasszatok.
Utoljára hagytam a fokhagymát… terhesen sokan nem bírják a szagát sem, nemhogy meg is egyék.
A fokhagyma (Allium sativum) alliint, kéntartalmú
peptideket, B1- és C-vitamint, valamint flavonoidokat
is tartalmaz. Bizonyítottan antioxidáns, antibakteriális, antimikotikus és antivirális hatású. A fokhagyma szöveti sérülésekor (aprítás, szétnyomás) az alliin
átalakul allicinné, ez utóbbi vegyület rendelkezik
antimikrobás hatással.
A torok baktériumflórájának alkotói közé tartozik a Streptococcus és a Staphylococcus.
Ezek a baktériumtörzsek okozzák a felső légúti megbetegedések nagy hányadát.
Ha felborul az egyensúly egy meghűlés vagy vírusfertőzés miatt, elszaporodnak
a nyálkahártyán. Ez okozza a gyulladást, a váladékképződést és a lázat. Az allicin
meggátolja az említett baktériumok szaporodását, így nem tud továbbterjedni a
fertőzés. Külön jó pontot érdemel azért, hogy még a penicillinrezisztens bakté
riumok ellen is sikeresen használható.
Fokhagymát csak akkor szabad fogyasztani, ha kizárható a hagymafélék (Allioideae család) allergiája!
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