ÅREFORKALKNING
OG DIABETES
EDTA BEHANDLING

NÅR LIVSKVALITETEN DALER
Mange mennesker oplever med alderen stigende problemer
med hjerte og kar. Dette medfører desværre, at deres fysik
begrænser dem i helt almindelige gøremål, såsom at gå tur
i naturen, lave havearbejde, gå ud og handle ind. Ting som
tidligere ikke krævede det store, men nu er fysisk meget
anstrengende og forbundet med smerter i ben, hjertebanken
trykken i brystet, forhøjet blodtryk eller susen for ørerne.
Resultatet er en markant forværring af livskvaliteten, som
endda ofte udvikler sig negativt gennem årene.

EDTA kan give livskvaliteten tilbage

ER DU I MÅLGRUPPEN

Det er der imidlertid råd for.
Lægeklinikken IOM har gennem mere 30 år benyttet EDTA
behandling, mod åreforkalkning af hjerte, ben og hjerne med
solide og gode resultater.

Vi henvender os til dig, der er i risiko for at udvikle
hjerte-kar sygdom. Du kan herunder se om du selv er i
risikogruppen.
EDTA behandlingen er relevant for dig, der har risiko
for at udvikle hjerte-kar sygdomme.

EDTA er en videreudvikling af behandling af blyforgiftning
med EDTA (Etylen Diamin Tetra Acetat).
Allerede for mange år siden bemærkede man under disse
behandlinger, at de patienter som samtidigt led af
følgevirkningerne af åreforkalkning (bryst-smerter, smerter i
benene ved gang, dårlig hukommelse, nedsat syn og hørelse,
nedsat virilitet m.m.) fik det væsentligt bedre, hvad disse
symptomer angik. EDTA-molekylet binder skadelige metal
ioner, især bly og cadmium, som udskilles med urinen. Det
kræver derfor en normal nyre funktion at komme i
betragtning til denne behandling. Desuden bidrager EDTA
behandling med at opretholde normale funktioner i
pulsårernes inderste cellelag.
Der er igennem årene givet millioner af EDTA-behandlinger
verden over med minimale bivirkninger. Lægelige erfaringer
og videnskabelige studier viser samstemmende, at det er en
særdeles effektiv behandling med meget få bivirkninger.

Disse er:
Sukkersyge
Konstateret hjerte-kar sygdom, som forkalkning i
hjertet (angina pectoris), benene(claudi-catio) eller
syn, hørelse, hjerne
Anbefalet bypass operation, ballonudvidelse eller er
amputationstruet
Forhøjet blodtryk
Fysisk inaktivitet - stillesiddende arbejde - for lidt
motion
Overvægt - fedt på maven
Dårlig søvn- søvn apnø
Arvelige tendenser
Rygere - nuværende eller tidligere
Har haft en eller flere blodpropper

DOKUMENTATION
TACT STUDIET
Dette studie blev søsat af den amerikanske
sundhedsstyrelse NIH hvor 1700 patienter blev fulgt i 5
år, hvor man ved lodtrækning placerede den i to grupper.
Undersøgelsen var blindet – dvs. hverken læger eller
patienter vidste, hvem der fik placebo eller EDTA.
Resultatet overraskede mange, særligt læger i det
offentlige sundhedssystem.

FØR BEHANDLINGEN

Før du går i gang med din behandling gennemgår du en
lægeundersøgelse for at klarlægge, om behandlingen vil
hjælpe dig. Den omfatter en klinisk undersøgelse og kan
omfatte elektrokardiogram/ EKG i hvile og ved behov også
under belastning. Undersøgelsen foregår i klinikken og
foretages af samme læger, som forestår EDTA behandlingen
– så alle spørgsmål vedrørende behandling en kan drøftes
med lægen i trygge rammer.
Du må påregne 1 time til denne undersøgelse.
Ved denne indledende lægekonsultation lægger lægen en
grundig plan for din behandling.

BEHANDLINGEN
Behandlingen tilpasses individuelt og indeholder EDTA. Den
gives som et drop. Det vil sige, at du får lagt en lille nål i
armen, og herigennem løber væsken direkte ind i kredsløbet
og gør sin gode virkning.
Hver behandling tager ca. 3 timer, hvor du sidder i klinikken
under opsyn, mens væsken stille og roligt løber ind.
Der gives ofte 30 - 50 behandlinger i løbet af det første år,
derefter vedligeholdelse 4 gange årligt.
Vores erfaring siger, at du vil hurtigt opleve forbedringer.

Behandlingen med EDTA havde positiv virkning overfor
sygdomme, der var forårsaget af åreforkalkning f.eks.
slagtilfælde, angina pectoris, blodprop i hjertet og død.
Det endnu mere forbløffende ved undersøgelsen
fremkom, da man fokuserede på de patienter, der har
diabetes. Her fandt man en godt 40 % nedsat risiko for
åreforkalkning som er en alvorlig komplikation til diabetes,
og dermed risiko for slag tilfælde mm.
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Kilder: Alle udtalelser er fra den uafhængige landsforening.
Læs deres historier på www.edta-patientforeningen.dk
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Lægeklinikken IOM har eksisteret i over 30 år, og vi er
anerkendte for vores gode og solide resultater. Vores
patienter har gennem årene udtrykt deres anerkendelse af
vores grundige viden til at øge deres livskvalitet markant.
Vi er et anerkendt lægehus, 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 vores områder. Vi holder os løbende
orienteret 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.

