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Ophobning af tungmetaller i kroppen kan over tid udvikle
sig til skabe alvorlige sygdomme, og det bør man være
opmærksom på. Kilderne kan være flere, og samtidig
varierer evnen til at udskille tungmetaller sig fra person til
person.   
                                                           
Mange sygdomme eller symptomer giver ikke nødvendigvis
i første omgang mistanke om, at man har en tungmetal
belastning.                                               
                                                                     
Det har imidlertid vist sig, at en lang række symptomer
faktisk kan hænge sammen med giftige metaller, og disse
forårsager desværre ofte alvorlige negative effekter på
vores livskvalitet. 

På klinikken har vi oplevet, at følgende symptomer kan
skyldes tungmetaller: 

Neurologiske symptomer
Koncentrationsbesvær
Hukommelsesproblemer
Hovedpine
Svimmelhed
Rysten

Mave-tarm symptomer
Diarre eller forstoppelse
Mavesmerter
Kvalme

NÅR TUNGMETALLER SKABER
SYGDOMME

 

 

Tungmetaller som kviksølv, bly og
cadmium har ingen  gavnlig virkning på
levende organismer.

Derimod kan deres ophobning i
kroppen med tiden skabe alvorlig
sygdom.
Da aluminium er også giftig, men hører
til letmetaller, bruges definition
toksiske metaller i medicinsk forstand.

Toksiske metallernes giftighed skyldes
deres tilbøjelighed til at blokere
kroppens svovlholdige enzymer,
”skubber de gode mineraler væk” og
støtte produktion af skadelige stoffer -
frie radikaler.

 

 HVAD ER TOKSISKE METALLER?
 

 

Andre symptomer
Træthed
Kramper i muskler og underliv
Åreforkalkning  
Højt blodtryk
Nyreskader
Lavt blodsukker 
Blodmangel
Nedsat immunforsvar
Knogleskørhed



 

Behandlingsmetoderne har været benyttet i over 30 år. De er internationalt
anerkendte og velafprøvede. Vi anvender 2 metoder gerne i kombination
afhængigt af din belastningssituation.
1) EDTA, C vitamin og Gluthation som behandling i drop               
Denne behandling har vist sig at være særdeles velegnet til en bred vifte af
tungmetaller. Dropbehandlingen foregår på klinikken i ro og mag over et par
timer.
2) DMSA oralbehandling                                               
DMSA er specielt velegnet, hvis der er tale om en kviksølvbelastning.
DMSA kapslerne kan du tage derhjemme.
Derudover vil du have brug for at tage en række vigtige kosttilskud. Dette
hjælper vi dig med, så vi sikrer os, at du har den rette balance i din krop under
og efter behandlingen.

 

 
Oplever du en eller flere af ovennævnte symptomer, er det en rigtig god idé at
få undersøgt, om du har en tungmetalbelastning. 
Er dette tilfældet, er der nemlig gode muligheder for at afgifte din krop og
dermed dæmpe eller helt fjerne dine belastende symptomer. De mest udbredte
tungmetalbelastning er fra bly og kviksølv, men andre metaller kan bestemt
også være på spil.

Vi starter med en indledende konsultation i vores klinik, hvor vi danner os et
billede af din situation. Mener vi, at det relevant, bliver du testet med urintest,
som består af 2 prøver og laves hjemme hos dig selv.

Vi gætter ikke.
Vi tester.

 
Ved mistanke om

tungmetalbelastning, 
skal tungmetaltest

gennemføres.

 

 

   
                                                                     
Med den første urinprøve får vi fastlagt din grundtilstand. Med den anden urinprøve indtager du stoffet DMSA i
kapselform, som udskiller tungmetaller i urinen. Herved får vi et indtryk af, om du har behandlingskrævende
niveauer af tungmetaller i dig.
Når analysesvaret foreligger, gennemgår vi resultatet sammen med dig og fastlægger den bedst mulige
behandlingsmetode, hvis niveauerne for tungmetal er høje, Da det tager tid at få tungmetaller ud af kroppen, må
du regne med 12 måneders behandling, før vi kan evaluere effekten.

Har du tegn på tungmetalforgiftning, anbefaler vi, at du går i gang hurtigst
muligt med en afklaring. Vi har god erfaring med, at du vil øge din livskvalitet
markant.
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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, der 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.

Vores passion ligger i at kombinere vores kliniske erfaring med
videnskabelig forståelse i forhold til vores patienter, som
helhed.
Patientens involvering i sit behandlingsforløb, samt
kombinationen af en bred vifte af tiltag, rettet mod at tackle
rodårsagen, giver det bedst mulige resultat for patienten.


