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Διδακτική Ενότητα 4 

Βοτανικά παρασκευάσματα - Φυτικά φάρμακα - Δοσολογία & τρόπος χορήγησης 

Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κύρια φαρμακολογικά σκευάσματα που παράγονται 

από θεραπευτικά φυτά, ανάλογα με το μέρος του φυτού που χρησιμοποιείται, οι τρόποι 

χορήγησης τους στον άνθρωπο σύμφωνα με τις ιδιότητές τους, καθώς και ο τρόπος 

υπολογισμού της κατάλληλης δόσης και η χρονική διάρκεια της θεραπείας. 

Περιγραφείς  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιδείξει: 

Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να εξηγεί τους διάφορους γνωστούς τρόπους χρήσης των φαρμακευτικών φυτών 

ανάλογα με το μέρος του φυτού που χρησιμοποιείται 

2. Να αναγνωρίζει τους διάφορους τρόπους χορήγησης των φυτικών φαρμάκων  

3. Να κατανοεί τους περιορισμούς στη δοσολογία και τη φαρμακευτική χρήση των 

βοτάνων  

 

Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

2. Να επιδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 

3. Να εκτελεί έρευνα μέσω αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει 

πληροφορίες από άλλες ηλεκτρονικές πηγές 

4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα πληροφορία για την 

βελτίωση του επαγγελματικού του επιπέδου 

5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα  

6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

 

Διδακτική Ενότητα 4 

Βοτανικά παρασκευάσματα - Φυτικά φάρμακα - Δοσολογία & τρόπος χορήγησης 

Τα φυτικά φάρμακα, γνωστά και ως φυτοθεραπευτικά ή φυτοφαρμακευτικά, είναι φάρμακα 

που παράγονται από τα φυτά. Αυτά περιέχουν μία χημική ένωση ή πιο συχνά μείγματα 
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χημικών ενώσεων, τα οποία δρουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά στο ανθρώπινο σώμα, με 

σκοπό την πρόληψη διαταραχών και την αποκατάσταση ή τη διατήρηση της υγείας. Τα 

φυτοθεραπευτικά είναι φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων τα δραστικά συστατικά 

περιέχουν μόνο σκευάσματα που παρασκευάζονται από φαρμακευτικά βότανα (Gaedcke F, 

Steinhoff B. 2000). 

Οι παραδοσιακοί τρόποι χρήσης των φαρμακευτικών φυτών είναι σε διάφορες μορφές 

βοτανικών τσαγιών, αφεψημάτων, αλκοολούχων εκχυλισμάτων κλπ. Πολύ συχνά αυτά τα 

φυτικά υλικά χρησιμοποιούνται με μη  τυποποιημένη μορφή. Ωστόσο, στις μέρες μας δίνεται 

όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση των τυποποιημένων υλικών. 

 

Τα μίγματα είναι προϊόντα με φαρμακευτικές ιδιότητες και περιέχουν 2 ή περισσότερα φυτά 

ή βότανα, που μπορούν να δρουν μεμονωμένα, προσθετικά ή και συνεργικά για την 

αποκατάσταση ή τη διατήρηση της υγείας. Στην παραδοσιακή Ιατρική, τα φαρμακευτικά 

φυτά χρησιμοποιούνται συνήθως σε μείγματα. 

Τα εκχυλίσματα είναι συμπυκνωμένα παρασκευάσματα υγρής, κονιορτοποιημένης ή 

ιξώδους μορφής, που συνήθως παρασκευάζονται από ξηρά φυτικά μέρη (ακατέργαστο 

φάρμακο) με διαβροχή ή διήθηση. Η τυπική αναλογία των βοτανικών εκχυλισμάτων είναι 

5:1, και οι χημικές ενώσεις μπορούν να απομονωθούν από το φυτικό υλικό με τη διαδικασία 

της εκχύλισης χρησιμοποιώντας  νερό ή οργανικούς διαλύτες, όπως η αλκοόλη (αιθανόλη). 

Τα εκχυλίσματα είναι υγρά παρασκευάσματα, που συνήθως περιέχουν μία αναλογία υγρού 

εκχυλίσματος προς ξηρό βότανο 1:1 βάρος κατά βάρος [β/β], ή βάρος κατ’ όγκο [β/ο]. 

Συνήθως,  χρησιμοποιούνται ως διαλύτες η αιθανόλη, το νερό ή μείγματα αιθανόλης και 

νερού. Τα στερεά ή τα κονιορτοποιημένα εκχυλίσματα παρασκευάζονται μετά από εξάτμιση 

του διαλύτη που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της παραγωγής (ακατέργαστο 

εκχύλισμα). Τα αιθέρια έλαια εξάγονται με απόσταξη με την χρήση ατμού, ή με εκχύλιση με 

την χρήση διαλύτη (European Pharmacopeia, 2002). 

Τα φαρμακευτικά τσάγια ή εγχύματα παρασκευάζονται με τη βύθιση των βοτάνων σε 

βραστό νερό. Ονομάζονται τσάγια λόγω της ομοιότητας μεταξύ των παρασκευασμάτων. Ένα 

τυπικό φαρμακευτικό τσάι αποτελείται από διάφορα βότανα. Στην ευρωπαϊκή φυτοθεραπεία, 

γενικός κανόνας της ορθής φαρμακευτικής πρακτικής, είναι να μην υπάρχουν περισσότερα 
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από 4-7 βότανα σε ένα μείγμα τσαγιού (Wichtl, 1989). Σε ορισμένες περιπτώσεις η 

αποτελεσματικότητα ενός φαρμακευτικού τσαγιού είναι προφανής. Τα βότανα που περιέχουν 

anthranoid έχουν συγκεκριμένη καθαρτική δράση, τα τσάγια με αρωματικά bitters (πικρά) 

διεγείρουν την όρεξη, και τίποτα δεν είναι καλύτερο για τις ενοχλήσεις στομάχου από τη 

νηστεία και το τσάι δίκταμου ή σιδερίτη. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την προετοιμασία του 

τσαγιού: αφέψημα, έγχυμα και ψυχρή διαβροχή. 

α) Αφέψημα: είναι παρασκευάσματα από σκληρά ξυλώδη μέρη φυτών, όπως ο 

φλοιός, οι ρίζες, οι σπόροι και οι ξηροί καρποί. Είναι παρόμοια με τα εγχύματα, αλλά 

απαιτούν περισσότερη θερμότητα για την παρασκευή τους και τη μεταφορά των χημικών 

τους ενώσεων στο νερό. Συνήθως παρασκευάζονται με βρασμό ενός έως δύο κουταλιών του 

γλυκού από το σκληρό μέρος του φυτού για 1-10 λεπτά. Για την παρασκευή του ροφήματος, 

είναι προτιμότερο να μην προστίθεται ζεστό νερό στο βότανο, αλλά να γίνεται προσθήκη 

κρύου νερού και το μείγμα να θερμαίνετε για να βράσει. Αφού βράσει το υγρό θα πρέπει να 

αφεθεί για 15 λεπτά για να ξεκουραστεί και στη συνέχεια να γίνει η αποστράγγιση (εκτός από 

τα φυτά που περιέχουν στυπτικά και αποστραγγίζονται αμέσως μετά το βρασμό). Προτιμάται 

να πίνεται το ρόφημα σε μία δόση, καθώς με τον τρόπο αυτό τα ενεργά στοιχεία του 

παραμένουν αμετάβλητα. Για τη διαδικασία, καλύτερα να μην χρησιμοποιούνται σκεύη από 

ανοξείδωτο χάλυβα, και να προτιμώνται σκεύη από πηλό, σμάλτο, γυαλί ή άλλα παρόμοια 

υλικά. Επίσης, τα αφέψημα παρασκευάζονται σε αναλογίες (μέρος του φυτού σε gr/gr νερού) 

1:10 ή 1:20 για εσωτερική χρήση, και 1:5 για εξωτερική χρήση. 

 

β) Έγχυμα (ζεστό τσάι ή ρόφημα): Τα εγχύματα παρασκευάζονται με τη χρήση 

βραστού νερού, αλλά χωρίς βράσιμο του βοτάνου. Αυτό σημαίνει ότι το βραστό νερό 

τοποθετείται σε ένα φλιτζάνι με το φαρμακευτικό παρασκεύασμα και το μείγμα αφήνεται 

καλυμμένο για 15-20 λεπτά για να ξεκουραστεί. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η εξάτμιση 

ή η εξουδετέρωση των δραστικών ουσιών, από τα λεπτά φαρμακευτικά φυτικά μέρη 

(συνήθως λουλούδια, φύλλα), από τον εκτεταμένο βρασμό. Η αναλογία του φυτικού 

παρασκευάσματος και του βραστού νερού είναι συνήθως 1:10 ή 1:20, αλλά για σκευάσματα 

με ισχυρή δράση μπορεί να φτάσει έως και 1:40. Συνήθως χρησιμοποιούνται 1-2 κουταλάκια 

του γλυκού θρυμματισμένου βοτάνου για ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι βραστό νερό. 
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Ειδικότερα, 1 ουγγιά ή 25 γραμμάρια αποξηραμένων βοτάνων, ή 2 ουγγιές ή 50 γραμμάρια 

φρέσκων αρωματικών βοτάνων, θα πρέπει να προστίθενται σε 1 πίντα ή 600 ml βρασμένου 

νερού. Το ζεστό ρόφημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως, αλλά επίσης μπορεί να φυλαχθεί 

στο ψυγείο έως 24 ώρες. Σε χρόνιες παθήσεις πρέπει να καταναλώνεται ένα φλιτζάνι 

φαρμακευτικό τσάι τρεις φορές την ημέρα, ενώ στις οξείες καταστάσεις το τσάι βοτάνων 

μπορεί να καταναλωθεί έως και 6 φορές την ημέρα. 

γ) Ψυχρή Διαβροχή: αναφέρεται σε ένα παρασκεύασμα, που ετοιμάζεται με την 

προσθήκη κρύου νερού στην απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου, το οποίο αφήνεται για 6-

8 ώρες να διαβραχεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν στραγγιστεί. 

 

Η έννοια του όρου ‘’τσάι’’ διευρύνθηκε σταδιακά στην αγγλική γλώσσα. Πρώτα αναφερόταν 

στο ξερό φύλλο τσαγιού, στη συνέχεια στο ποτό που παρασκευαζόταν από αυτό, και σύντομα 

εφαρμόστηκε για όλα τα βότανα από τα οποία μπορούν να παρασκευαστούν πόσιμα 

αφεψήματα. 

Βασική διάκριση γίνεται μεταξύ των: 

• Μη φαρμακευτικών τσαγιών που καταναλώνονται για ευχαρίστηση, όπως το μαύρο 

τσάι και τα μείγματά του. 

• Φαρμακευτικών τσαγιών που χρησιμοποιούνται είτε ως τσάγια από μόνα τους είτε, 

συνηθέστερα, ως μείγματα τσαγιών. 

Δοσολογία τσαγιού 

Το τσάι (ανεξαρτήτως του τρόπου παρασκευής του) πρέπει να καταναλώνεται εντός 24 ωρών 

από την προετοιμασία του. Αυτό συμβαίνει, διότι το διάλυμα θα μπορούσε να είναι 

κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των διαφόρων μικροοργανισμών που θα 

δηλητηριάσουν το τσάι με τις τοξίνες τους. Το τσάι με δυσάρεστη οσμή, θόλωμα και αλλαγή 

χρώματος δεν πρέπει να καταναλώνεται. Το έγχυμα μετά την παρασκευή του, πρέπει να 

φυλάσσεται σε δοχεία από γυαλί ή σμάλτο και όχι μεταλλικά, επειδή το τσάι μπορεί να 

αντιδράσει με το μέταλλο και να απελευθερωθούν βλαβερές ουσίες. Κατά κανόνα, τα 
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εγχύματα αποθηκεύονται σε σκοτεινά και καθαρά μέρη, σε θερμοκρασία δωματίου ή στο 

ψυγείο. 

Τα τσάγια των φαρμακευτικών φυτών στραγγίζονται και βελτιώνονται κατά προτίμηση με 

προσθήκη μελιού. Συνιστάται να καταναλώνονται ζεστά, συνήθως 3 ποτήρια ημερησίως, το 

πρωί (πριν το φαγητό), το μεσημέρι (μετά το φαγητό) και το βράδυ πριν τον ύπνο. Είναι 

απαραίτητη η υποσημείωση των ακόλουθων εξαιρέσεων: 

 Το διουρητικό τσάι λαμβάνεται μαζί με το πρωινό. Πρέπει να καταναλώνεται ένα 

λίτρο σε ένα γεύμα, εάν είναι εφικτό. 

 Το τσάι διεγέρσεως της όρεξης λαμβάνεται περίπου 30 λεπτά πριν από τα γεύματα. 

 Τα τσάγια που χρησιμοποιούνται ως καθαρτικά ή ως βοήθεια για τον ύπνο πρέπει να 

λαμβάνονται το βράδυ. 

 Τα τσάγια μέντας και χαμομηλιού για τις ενοχλήσεις στομάχου πρέπει να 

λαμβάνονται κατά τους συνήθεις χρόνους γεύματος του ασθενούς, ή ανάλογα με τις 

ανάγκες του. 

 Τα εφιδρωτικά τσάγια όπως το τσάι ανθέων Linden και το τσάι κουφοξυλιάς, δεν 

έχουν καμία επίδραση το πρωί, αλλά μόνο όταν λαμβάνονται το απόγευμα καθώς η 

θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται, προκαλούν άμεση εφίδρωση (Hildebrandt et 

al., 1954). 

Βάμμα: Τα βάμματα λαμβάνονται με τη βύθιση ενός βοτάνου σε ένα αλκοολικό διάλυμα για 

μια περίοδο 3 εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, τα ενεργά 

συστατικά του βοτάνου διαλύονται στο αλκοολικό διάλυμα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό 

βάμματος. Η αλκοόλη είναι σε θέση να εκχυλίσει κυρίως τα αλκαλοειδή και τα φλαβονοειδή 

συστατικά των βοτάνων. Για το παρασκεύασμα συνηθέστερα χρησιμοποιείται διάλυμα 

αιθανόλης (40-70%), όπως η βότκα, το τζιν ή το λευκό ρούμι. Το θρυμματισμένο φυτό 

τοποθετείται σε γυάλινο δοχείο και καλύπτεται με αλκοόλη (σε αναλογία 1:5, 1:10 ή 1:20) 

και αφήνεται σε θερμό περιβάλλον για 21 ημέρες. Στη συνέχεια, το υγρό πιέζεται, 

στραγγίζεται και αποθηκεύεται σε καλά κλειστά γυάλινα δοχεία, σε σκοτεινό περιβάλλον, 

κατάλληλα ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά την αποθήκευση. Τα βάμματα 

από δηλητηριώδη φυτά και εκείνα που έχουν ισχυρή δράση, διατηρούνται ξεχωριστά από 

άλλα παρασκευάσματα. Τα βάμματα χρησιμοποιούνται εσωτερικά ως σταγόνες αραιωμένες 

με νερό. 

Επίσης, το βάμμα μπορεί να τοποθετείται απευθείας στο στόμα για άμεση απορρόφηση ή 

μπορεί να ληφθεί με μικρή ποσότητα νερού ή χυμού. Εάν η μυρωδιά του αλκοόλ δεν είναι 

επιθυμητή, η κατάλληλη δόση του βάμματος είναι δυνατόν να διαλυθεί σε περίπου μισό 

ποτήρι ζεστό νερό και το αλκοόλ θα εξατμιστεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Γενικά, τα 

βάμματα είναι πιο αποτελεσματικά από τα εγχύματα. 
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Σιρόπια: Είναι παχύρρευστα διαλύματα, με 66% περιεκτικότητα καθαρού σακχάρου στο 

νερό (π.χ. απλό σιρόπι) ή άλλα υγρά (όπως ο οίνος κ.λπ.). Προσφέρεται ως ποτό ή ως 

φάρμακο ανάλογα με τις αρωματικές ή τις θεραπευτικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό. Τα 

φαρμακευτικά σιρόπια περιέχουν εκχυλίσματα ή εγχύματα φαρμακευτικών φυτών, τα οποία 

προστίθενται στο βασικό σιρόπι που παρασκευάζεται με ακατέργαστη ζάχαρη ή μέλι, 

προκειμένου αυτό να αποκτήσει μαλακτικές ιδιότητες. Ακόμη, η δυσάρεστη γεύση 

ορισμένων βοτάνων καλύπτεται από τη γλυκιά γεύση, καθιστώντας τη χρήση τους 

ευκολότερη για παιδιά και άτομα που δεν προτιμούν τις πικρές και έντονες γεύσεις. 

Επιπλέον, η περιεκτικότητα των σιροπιών σε σάκχαρα είναι απαραίτητη για την παράταση 

της διάρκειας ζωής τους. Τέλος, τα σιρόπια πλεονεκτούν ως προς το γεγονός, ότι οι  

μικροοργανισμοί δεν δύναται να πολλαπλασιαστούν σε διαλύματα κορεσμένου σακχάρου, 

επειδή τα πολύ συμπυκνωμένα διαλύματα στερούν από τα μικρόβια το νερό που απαιτείται 

για την ανάπτυξή τους. 

 

Χυμός: Ο φρέσκος χυμός παρασκευάζεται από τα μέρη των φυτών που έχουν πρόσφατα 

συλλεχθεί, τα οποία διαβρέχονται σε νερό, και έπειτα πιέζονται. Για το σκοπό αυτό, τα νωπά 
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φυτά και τα φρέσκα φρούτα συμπιέζονται σε μια μηχανή ανάμειξης, και στη συνέχεια 

πιέζονται για να ληφθεί ο χυμός. Έπειτα, ο χυμός αποθηκεύεται σε περιέκτες από σκούρο 

γυαλί και τοποθετείται στο ψυγείο για μια ημέρα, έτσι ώστε να καθιζάνουν τα στερεά 

συστατικά, και στη συνέχεια φιλτράρεται. Το προϊόν μπορεί να παστεριωθεί για να δοθεί 

παράταση στη διάρκεια ζωής του. Μερικές συνηθισμένες πηγές φυτικών χυμών είναι τα 

φύλλα σημύδας, η τσουκνίδα, το νεροκάρδαμο, το βαλσαμόχορτο, το σκόρδο, η πικραλίδα, 

το μελισσόχορτο, το ραπανάκι και το εκουίζετο. Οι χυμοί πρέπει να λαμβάνονται σε σταθερές 

δόσεις. 

Σκόνη: Η σκόνη προκύπτει μετά από την άλεση της αποξηραμένης φυτικής ύλης, ή ενός 

συνδυασμού φαρμακευτικών φυτών. Για το σκοπό αυτό, τα αποξηραμένα φυτά συνθλίβονται 

και στη συνέχεια κονιορτοποιούνται με τη χρήση ενός γουδιού ή μίας μηχανής τεμαχισμού. 

Το τελικό προϊόν, που πωλείται σε σακουλάκια, χρησιμοποιείται για την ετοιμασία 

ροφημάτων και δεν υπάρχει ανάγκη φιλτραρίσματος. Επίσης, η σκόνη μπορεί να λαμβάνεται 

απευθείας από το στόμα, ή να αναμιγνύεται με τρόφιμα, όπως σούπες ή γιαούρτι. 

Έμπλαστρο - Κατάπλασμα (συμπιεσμένο): Πρόκειται για ένα υγρό μείγμα που 

εφαρμόζεται απευθείας στο σώμα, όπου κρίνεται απαραίτητο. Για την προετοιμασία του 

εμπλάστρου χρησιμοποιούνται φρέσκα ή αποξηραμένα βότανα. Πριν χρησιμοποιηθούν τα 

φρέσκα φύλλα, οι βλαστοί ή οι ρίζες, πρέπει πρωτίστως, να τεμαχίζονται ή να συνθλίβονται. 

Αν χρησιμοποιηθούν αποξηραμένα βότανα, τα οποία είναι είτε ψιλοκομμένα είτε 

κονιορτοποιημένα, πρέπει σε αυτά να προστεθεί λίγο ζεστό νερό. Κατά τη θεραπευτική 

διαδικασία, πρώτα προστίθενται στη σκόνη από θρυμματισμένα φυτά μερικές σταγόνες 

ζεστού νερού, και στη συνέχεια το μείγμα αναδεύεται έως ότου σχηματιστεί μία πάστα. 

Έπειτα, το μείγμα αυτό απλώνεται σε μία γάζα και τοποθετείται εξωτερικά στο σημείο που 

πονάει, όπου τυλίγεται με μία λεπτή, καθαρή γάζα. Το κατάπλασμα συγκρατείται με έναν 

επίδεσμο και διατηρείται ζεστό. 

Αλοιφή: Οι αλοιφές είναι ημίρρευστα παρασκευάσματα που προορίζονται για εξωτερική 

εφαρμογή. Συνήθως περιέχουν τις φαρμακευτικές τους ουσίες σε μια κατάλληλη ουσία-μέσο 

(υδαρείς ή ελαιώδεις διαλύτες). Η αλοιφή είναι μια παχύρευστη ουσία που συνήθως 

απλώνεται σε μια επιφάνεια. Είναι μείγματα που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς 

σκοπούς, για μασάζ ανακούφισης των μυϊκών πόνων και τόνωσης των μυών και των 

αρθρώσεων του σώματος. Παρασκευάζονται με θέρμανση ή απλώς με ανάμειξη των φυτικών 

ελαίων με βότανα και αλκοολούχα βάμματα. Ο ευκολότερος τρόπος παρασκευής μιας 

αλοιφής, είναι η χρήση της βαζελίνης ή του φυσικού κεριού μέλισσας και η ανάμιξή τους με 

τα κατάλληλα βότανα, φυτικά βάμματα ή αιθέρια έλαια. Οι αλοιφές μπορούν να 

απορροφηθούν εύκολα από το δέρμα, και να μεταφερθούν τα θεραπευτικά συστατικά που 

περιέχουν στην εκάστοτε περιοχή του σώματος. Χρησιμοποιούνται εξωτερικά και 

αποθηκεύονται σε δροσερά και σκοτεινά μέρη. 

Φαρμακευτικά Έλαια (Εγχύματα Φαρμακευτικών Φυτών σε Έλαια): Είναι λιπαρά έλαια 

ή υγροί κηροί που περιέχουν διαλύματα ή εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών. 

Παρασκευάζονται, εφόσον παραμείνει το βότανο μέσα σε λάδι (συνήθως ελαιόλαδο ή 

ηλιέλαιο) για μερικές ημέρες στον ήλιο. Τότε, τα δραστικά συστατικά των φαρμακευτικών 
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φυτών εξάγονται στο έλαιο. Τα φαρμακευτικά έλαια έχουν τόσο εσωτερική, όσο και 

εξωτερική χρήση, και χρησιμοποιούνται συνήθως ως έλαια μασάζ, ιδιαίτερα στη 

αρωματοθεραπεία. Παραδείγματα φαρμακευτικών ελαίων που παρασκευάζονται με  

εκχύλιση των φυτικών υλικών, είναι το έλαιο του βαλσάμου και το έλαιο του σκόρδου. 

 

Φαρμακευτικά αποστάγματα: Είναι διαλύματα πτητικών ουσιών σε αλκοόλη, ή σε μείγμα 

νερού-αλκοόλης. Προετοιμάζονται, είτε με τη διάλυση του πτητικού ελαίου σε αλκοόλη είτε 

με απόσταξη. Τα φαρμακευτικά αποστάγματα παράγονται με την ανάμιξη των αρωματικών 

βοτάνων με αλκοόλες, και αφήνονται μέχρις ότου τα πτητικά συστατικά του φυτού 

απομακρύνονται από τον φυτικό ιστό. Τέλος, τα δραστικά συστατικά ανακτώνται με την 

διαδικασία της απόσταξης. Μια γνωστή φαρμακευτική ουσία, για παράδειγμα, είναι το 

αλκοολούχο ποτό μέντας, που παρασκευάζεται από έλαιο μέντας. 

Κάψουλες: Πρόκειται συνήθως για μικρά μαλακά ή σκληρά δοχεία φαρμάκων, που συνήθως 

φτιάχνονται από ζελατίνη. Έχουν την ικανότητα να περιέχουν φαρμακευτικά προϊόντα ή 

εκχυλίσματα σε καθορισμένη δόση, προστατευμένα από τον αέρα, το φως και την υγρασία. 

Οι κάψουλες σκληρής ζελατίνης αποτελούνται από δύο κυλινδρικά κελύφη, τα οποία 

συναρμολογούνται μόλις εισαχθεί το φάρμακο. Στις κάψουλες μαλακής ζελατίνης, το 

κέλυφος μπορεί να είναι σφαιρικό, ωοειδές ή επίμηκες, εσωκλείοντας ημίρρευστο ή υγρό 

περιεχόμενο, που απαραιτήτως είναι απαλλαγμένο από νερό (π.χ. ελαιώδη φυτικά 

εκχυλίσματα). Οι επικαλυμμένες κάψουλες ή τα δισκία που απελευθερώνουν την 

φαρμακευτική ουσία μετά την είσοδό τους στο έντερο, την προστατεύουν από την 

αδρανοποίηση ή την αποσύνθεση της από τα γαστρικά υγρά. Δεν πρέπει ποτέ να 

λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τα γεύματα, αλλά περίπου 1 ώρα πριν από αυτά. 

Δισκία: Παρασκευάζονται με συμπίεση του κονιορτοποιημένου δραστικού υλικού και του 

κατάλληλου αδρανούς εκδόχου, καθώς και άλλων πρόσθετων συστατικών, βελτιώνοντας το 

χρώμα ή τη γεύση. Υπάρχουν δύο τύποι δισκίων: τα μη επικαλυμμένα και τα επικαλυμμένα 
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δισκία. Τα μη επικαλυμμένα δύναται να περιέχουν διαλύτες προκειμένου εξασφαλισθεί ότι το 

δισκίο θα διαλυθεί γρήγορα όταν τοποθετηθεί στο νερό. Τα επικαλυμμένα δισκία είναι 

συμπιεσμένα δισκία με επικάλυψη σακχάρου, βαφών, λιπών, κεριών ή/και πρωτεϊνών, 

προστατεύοντας τον θεραπευτικό πυρήνα από εξωτερικές επιδράσεις όπως το φως, η υγρασία 

και οι μηχανικές καταπονήσεις. Κατά την χρήση του, η απελευθέρωση του φαρμάκου μπορεί 

να ελεγχθεί ή και να καθυστερήσει (δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης). 

Παστίλιες: Είναι σχεδιασμένες να απελευθερώνουν αργά τα δραστικά τους συστατικά στην 

στοματική κοιλότητα, ενώ αναρροφώνται ή μασιούνται. Για το σκοπό αυτό, το φάρμακο 

απορροφάται σε μια βάση, η οποία αποτελείται από σακχαρόζη (συνήθως σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 90%), ακακία (περίπου 7%), ζελατίνη και νερό (π.χ., παστίλιες Echinacea). 

Μπορεί να έχουν την εμφάνιση ενός τυπικού δισκίου (στρογγυλό, επίμηκες, κλπ.), αλλά 

διαφέρουν από τα δισκία ως προς την κατασκευή τους. Αυτού του τύπου τα δισκία, δεν είναι 

κατασκευασμένα με συμπίεση αλλά κόβονται από μία εύπλαστη μάζα ποικίλης σύνθεσης. 

Υπόθετα: Είναι προϊόντα παρόμοια με τα δισκία, συνήθως είναι επιμήκη έως ωοειδή, 

προορίζονται για εισαγωγή στο ορθό, τον κόλπο ή την ουρήθρα και λιώνουν εκεί. Τα φυτικά 

προϊόντα σπάνια χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μορφή, αλλά τα υπόθετα αρωματοθεραπείας 

είναι παράγωγα των αιθέριων ελαίων. 

Τρόποι χορήγησης 

 Από το στόμα: τα αφέψημα, τα εγχύματα, τα βάμματα, τα σιρόπια και τα δισκία 

λαμβάνονται από το στόμα και μερικές φορές υπογλώσσια. 

 Από τη μύτη (κάπνισμα, εισπνοές ή άτμισμα): Τα αιθέρια έλαια που εναιωρούνται 

σε ζεστά υγρά ή κονιορτοποιημένα υλικά που μπορούν να εισπνευστούν έτσι ώστε οι 

δραστικές τους ενώσεις να απορροφηθούν μέσω του βλεννογόνου. 

 Διά του δέρματος: Λοσιόν, έλαια, αλοιφές ή κρέμες που περιέχουν τα εκχυλίσματα 

φαρμακευτικών φυτών εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα, από το οποίο 

απορροφάται η δραστική ουσία. 

 Από το ορθό: Τα υγρά παρασκευάσματα μπορούν να χορηγηθούν ως κλύσματα και 

τα στερεά ως υπόθετα. Οι δραστικές τους ενώσεις απορροφώνται από την 

βλεννογόνο μεμβράνη του ορθού. 

 Με το πλύσιμο: Τα βότανα ή τα φυτικά εκχυλίσματα μπορούν να προστεθούν στο 

νερό του μπάνιου. 

 Με υποδόριες ή ενδομυϊκές ενέσεις: Ορισμένα φυτικά φάρμακα (συχνά καθαρές 

χημικές ενώσεις που προέρχονται από φαρμακευτικά φυτά) εισάγονται στην 

κυκλοφορία του αίματος. 
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ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Για την παρασκευή φυτικών φαρμάκων σε συνθήκες σπιτιού δίνονται οι ακόλουθες 

αναλογίες: 

 Μία πρέζα (όση σκόνη παίρνουν τα τρία δάχτυλα) περιέχει 0,5-1 γραμμάρια 

θρυμματισμένου παρασκευάσματος. 

 Ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού με θρυμματισμένο παρασκεύασμα περιέχει 1,5-2 

γραμμάρια φαρμακευτικού φυτού. 

 Ένα κουτάλι γεμάτο με θρυμματισμένο παρασκεύασμα περιέχει περίπου 5 

γραμμάρια συνδυασμού φαρμακευτικών φυτών. 

 Ένα κουτάλι γεμάτο, περιέχει περίπου 4 γραμμάρια λουλουδιών ή φύλλων. 

 Ένα κουτάλι γεμάτο περιέχει περίπου 8 γραμμάρια ρίζας ή ξύλου. 

 Ένα κουτάλι γεμάτο περιέχει περίπου 7,5 γραμμάρια σπόρων ή βλαστών. 

• Οι αναλογίες δοσολογίας για υγρό τσάι είναι: 

 Ένα πλήρες κουταλάκι του γλυκού περιέχει 5 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 

 Ένα γεμάτο κουτάλι περιέχει 15 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 

 Ένα γεμάτο φλιτζάνι του καφέ περιέχει 50 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 

 Ένα γεμάτο φλιτζάνι του τσαγιού περιέχει 100 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 

 Ένα γεμάτο ποτήρι νερό περιέχει 150-200 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 

• Οι αναλογίες δοσολογίας για την παρασκευή εγχυμάτων και ποτών: 

Οι πιο συνήθεις αναλογίες είναι: 

 1-3 κουταλάκια του γλυκού ή 1 γεμάτο κουτάλι φαρμακευτικού σκευάσματος σε ένα 

ποτήρι νερό, ή 

 6 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού με θρυμματισμένο σκεύασμα σε 1 λίτρο νερό. 

Οι τυπικές δόσεις για θεραπεία με υγρό τσάι είναι: 
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 Οι ενήλικες λαμβάνουν περίπου 3 ποτήρια τσαγιού την ημέρα (το πρωί πριν από το 

φαγητό, το μεσημέρι μετά το φαγητό και το βράδυ πριν τον ύπνο). 

 Τα παιδιά ηλικίας 6-14 ετών λαμβάνουν το 1/2 της δόσης των ενηλίκων. 

 Τα παιδιά ηλικίας 2 -6 ετών λαμβάνουν το 1/4 της δόσης των ενηλίκων. 

 Τα παιδιά ηλικίας 0-2 ετών λαμβάνουν 1/8 των δόσεων των ενηλίκων. 

Η διάρκεια της θεραπείας με φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

Συνήθως το θεραπευτικό αποτέλεσμα των φαρμακευτικών φυτών είναι αργό, επομένως η 

θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για 2 έως 4 εβδομάδες. Όταν απαιτείται παρατεταμένη 

χρήση, τότε συνιστάται μετά από 1,5-2 μήνες, η διακοπή της θεραπείας για 1-2 εβδομάδες 

και μετά να ξαναρχίσει. Η δράση των φαρμακευτικών φυτών είναι πάντα αποτελεσματική και 

χωρίς παρενέργειες, κάτι που οφείλεται κυρίως στη συνεργατική δράση των φαρμακευτικών 

ουσιών που αυτά περιέχουν. Συχνά η αποτυχία της θεραπείας με χρήση βοτάνων οφείλεται 

στην παράλειψη του παραπάνω κανόνα. 
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