NÅR MEDICINSK
OZON GIVER
MENING

Når MEDICINSK OZON giver mening
Vores patienter kommer ofte med et eller flere
symptomer, de ikke har fået behandlet på en
tilfredsstillende måde. Deres daglige livskvalitet er derfor
påvirket, endda ofte i betydelig grad.
Det bevirker, at dagligdagen er ganske svær for dem.
Fra internationale klinikker har vi løbende fået positive
rapporter omkring brugen af medicinsk ozon - så positive,
at vi har valgt at arbejde med medicinsk ozon i klinikken.
Fra vores egne patienter har vi allerede en klar
tilbagemelding:
Medicinsk Ozon kan bidrage positivt til en bedre
livskvalitet.
Medicinsk ozon har derfor en klar plads i vores klinik.

Hvis du er kendt med
Kroniske inflammationer eller betændelsestilstande
Virus eller bakterielle kroniske infektioner
Inflammatorisk tarmsygdom
Dit immunforsvar er svækket generelt
Fibromyalgi
Smertebelastninger
Autoimmune sygdomme
Herpes
Som understøttende behandling ved kræft
(undtagen leukæmi)
Åreforkalkning
Diabetiske fodsår
Inficerede sår, der ikke heler
Ønske om revitaliserende og generelt forebyggende
behandling

er svaret ja?
Er svaret et ja, oplever vi på klinikken, at medicinsk
ozonbehandling med fordel kan bruges til en resultat
skabende behandling.
Vi anvender medicinsk ozonbehandling enten som en
isoleret behandling eller som kombinationsbehandling.
Vi følger omhyggeligt lavdosis ozon protokollerne fra
det Internationale Medicinske Selskab for brug af Ozon
i Forebyggelse og Behandling, så du kan være tryg ved
behandlingen.

Rektal behandling
Medicinsk ilt og medicinsk ozon bruges i luftform
150-300 ml medicinsk ilt og medicinsk ozon indgives
som indhældning i endetarmen med meget lidt ubehag
Varighed ca. 15 minutter
Virkning
Stimulerer/balancerer immunforsvaret
Dæmper inflammation i lever og tarmsystem

SårBEHandling
En pose omkring såret fyldes med blanding af
medicinsk ozon og ilt
Varighed ca. 20 minutter
Virkning:
Sårhelende, hvor andre metoder ikke har
fungeret tilfredsstillende.

Vi afgør sammen, hvilken behandling, der er
relevant i hvert enkelt tilfælde

Stor egenblodbehandling med eget blod
(MAJOR AUTOHEMOTHERAPY)
75-100 ml blod trækkes ud i steril vacuumflaske, der
tilblandes medicinsk ilt og medicinsk ozon. Efter kort
biokemisk reaktion i flasken gives blodet tilbage
intravenøst
Medicinsk ozon reagerer med blodceller i flasken
udenfor kroppen - der kommer hverken ozon eller ilt
ind i kroppen
Varighed: ca. 30 minutter
Virkning:
Aktiverer iltafgivelse fra røde blodceller
Stimulerer/balancerer immunforsvaret
Stimulerer dannelse af kroppens egne
antioxidanter (glutathion, SOD, katalase)

” Jeg har været syg i 3-4 år med træthed og
manglende energi og svært med mange mennesker
omkring mig og stressfyldte situationer. Jeg har nu
tydeligt fået løftet mit energiniveau op på et helt
andet plan, en glæde hver dag.”
Patient, 28 år

"Min kæreste ser mig som et helt nyt menneske, efter
jeg begyndte på ozonbehandlinger. Jeg er ikke i tvivl om
at det er ozonen, for det kom umiddelbart efter jeg
startede."
Patient, 36 år

"Fra at have været uden energi og knapt i stand til at gå
udenfor en dør og dertil daglig migræne, ændredes min
energi mærkbart."
Patient, 46 år
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Lægeklinikken IOM har eksisteret i over 30 år.
Vores patienter har gennem årene udtrykt deres anerkendelse
af vores grundige viden til at øge deres livskvalitet markant.
Vi er et lægehus, og samtidigt bestræber vi os på også at være
et videnshus for vores patienter og andre behandlere.
Vores læger og sygeplejersker har dyb og løbende opdateret
viden omkring de seneste forskningsresultater, og vi er i front
på vores speciale områder til gavn for vores patienter.
Vi giver vores patienter indsigt til at øge deres livskvalitet
Vi og vores patienter ved, at de kan selv gøre meget for
bevarelse af en god livskvalitet.
Med fornuftige tilskud af mineraler og vitaminer og gode
motionsvaner kan immunforsvaret og det almene velvære ofte
få et markant løft.
Vi ved at en samlet velkoordineret plan af behandling, kost,
tilskud og relevant motion udgør den bedste løsning.

