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Høfeber

Pollen Hyppigt krydsreagerende allergener

Birk Nødder, Æbler (især grønne), kirsebær, pære, fersken, blomme, tomat, gulerod, selleri

Græs Tomat, peanut, ærter, bønner, melon

Gråbynke Rodfrugter: Selleri, jordskokker, krydderurter, melon, solsikkekerner, gulerod, peberfrugt

Hvordan viser høfeber sig:
Symptomerne ved høfeber er 
hyppige nyseanfald og løbende 
næse med vandigt klart snot, 
eller / og kløende og røde øjne 
der løber i vand.
Symptomerne kan være så 
kraftige, at man bliver utilpas 
og føler at man har feber.

Hvorfor får man høfeber:
Årsagen til høfeber-reaktioner 
er, at pollen eller andre frem-
mede stoffer på et tidspunkt er 
trængt for langt ind i orga-
nismen. Kroppen har derfor 
udviklet en overfølsomhed. 
Når kroppen møder stofferne 
igen, danner den store mæng-
der histaminer, som udløser 
allergiske reaktioner. Immun-
systemet forsøger ved de aller-
giske øjen- og næsereaktioner 
at ”skylle” de fremmede stoffer 
ud. Stoffer der kan fremkalde 
allergi, kaldes allergener.
For de fl este mennesker 
skyldes høfeber, en allergisk 
reaktion på pollen fra hassel, 
birk, græs, bynke eller andre 
planter eller sporer fra svampe. 
Allergener fra træer, græs og 
urter er forskellige, men det 
er ikke usædvanligt at være 

allergisk overfor fl ere typer af 
pollen samtidigt.
Symptomerne vil derfor ofte 
følge et bestemt mønster i 
løbet af året. Der kan være god 
hjælp at hente i en pollen-
kalender. 
Høfeber kan også skyldes en 
reaktion på dyrehår, støv eller 
fødevarer og her kan det være 
sværere af fi nde et mønster. 

Hvem rammes især: 
Høfeber begynder ofte i 
puberteten og der er fl est 
drenge der får lidelsen. Det 
skønnes at ca. 1 mio. menne-
sker har denne lidelse i 
Danmark. Et varsel på høfeber, 
kan være såkaldte krydsreakti-
oner. Her er tale om allergener, 
der minder om pollenallerge-
ner. De kan fi ndes i frugter 
og grøntsager. De kan give 
irritation med kløe i mund og i 
svælg. Ved kontakt med huden 
kan der opstå kløe og udslæt 
for eksempel ved skrælning 
af frugt eller grøntsager. Man 
kalder dette fænomen kryds-
reaktioner.



Behandling med Høron

Find nærmeste forhandler/behandler på 
www.allergica.dk

Princippet ved den homøopati-
ske behandling:
Når man behandler med Høron, 
ønsker man at styrke slimhin-
derne, immunsystemet og spe-
cielt nyrer og binyrer. Medicinen 
sætter kroppen i stand til, på 
en naturlig måde, bedre at af-
vise og modstå ydre påvirknin-
ger fra allergener allerede ved 
menneskets ydre grænse, f.eks. 
ved mødet med slimhinderne i 
øjne og næse, så kroppen ikke 
længere overreagerer og laver 
en allergisk reaktion.

Virkning:
Høron har i de fl este tilfælde 
en lige så hurtig og sikker 
virkning som traditionel allergi-
medicin (antihistaminer), men 
er uden bivirkninger. Høron 
kan anvendes både til akut og 
forebyggende behandling. Den 
mest stabile virkning opnås ved 
at tage en Høron kur på 1-2 
måneder før høfeber sæso-
nen begynder og derefter hele 
sæsonen ud. En varig effekt kan 
opnås ved at tage en kur 
2-3 år i træk.

Vejledende forebyggende 
dosering:   Voksne: 10 dråber 
3 x dagligt. 
Børn: 2-7 dråber 3 x dagligt. 
Akut dosering: 50 dråber (børn: 
25 dråber) i et glas vand, som 
drikkes slurkvist over ½ time. 
Eller 10 dråber (børn: 5 dråber) 
hver ½ time dagen igennem 
indtil mærkbar forandring ind-
træder. 
Herefter fortsættes med vejle-
dende forebyggende dosering.

Særlige forholdsregler: Når man 
starter på høfeberbehandling, 
kan det give førsteforværring. 
Den er et udtryk for, at læge-
midlet har aktiveret en helbre-
delsesproces i kroppen og at 
kroppen forsøger at skille sig af 
med sygdommen. Ved tegn på 
kraftig førsteforværring bør ind-
tagelsen af lægemidlet stoppes 
i 1-2 dage, eller indtil forvær-
ringen er aftaget helt. Derefter 
påbegyndes behandling igen, 
dog med nedsat dosering og 
langsom optrapning.
For at reducere risikoen for 
førsteforværring tilrådes det at 
starte med en lavere dosering 
end angivet på etiketten. F.eks. 
2 dråber 
3 x dagligt med langsom op-
trapning til normal dosering.



Foreningen til oplysning om 
antroposofisk homøopatisk medicin 
– medicin for krop, sjæl og ånd

Ve
jl.

 p
ri
s 

kr
. 
2,

00 Homøopatisk medicin er læge mid-
ler fra mineral-, plante- og dyreriget, 
som ved hjælp af en særlig metode 
– potense ring – bliver stærkt fortyn-
dede. 
   Ved hjælp af denne særlige 
potenseringsmetode bliver det mu-
ligt at fremstille et stærkt virkende 
lægemiddel, som giver en medicinsk 
impuls til krop, sjæl og ånd og 
dermed styrker menne skets evne til 
selvhelbredelse.

Metoden har vist sin styrke gennem 
de seneste 200 år, siden den tyske 
læge Samuel Hahnemann fandt 
frem til den. Homøopatien er i dag 
udbredt over store dele af verden og 
anvendes af både læger, naturlæger 
og dyrlæger. 
   I Europa er homøopatien særlig 
udbredt i Tyskland, England og 
Frankrig.
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