Borelyoz tanısı ve Tedavisi.

Lyme Hastalığı –Foton Terapisi tedavisi ve tanısı ile ilgili öneriler
Tanı
1. Önerilen labaratuvar testleri : Lenfosit Transformasyon Testi (LTT), örneğin şu adreslerde:
Ettlingen Laboratory, Dr. Gebhard or Infectolab, Augsburg, Dr. Schwarzbach. Testler ayrıca
klamidya, Chlamydia, Ehrlichia, Babeziya, Yersinia, ve Mikoplazma gibi bakterilerin neden
olduğu birçok enfeksiyon için de önerilmektedir..
2. Eğer gerek görülür ise karanlık alan mikroskobisi
3. Her türlü Lyme hastalığı için ve birçok enfeksiyon için enrji testi. Örneğin
biyotensor,kinesiyoloji testi, biorezonans gibi. Buschkuehl GmbH ‘nin geliştirdiği Borelyoz
Test kiti.
4. Ağır metal testleri
5. Mantarı tehşis etmek için gaita testi
6. Asit/Baz dengesinin kontrolü.
Tedavi
1. Detoksifikasyon ve Deasidifikasyon: Foton terapisinden önce mümkün olan her fırsatta
organların toksin atımını aktive etmek ve toksinlerin vücutta birikmesini önlemek amacıyla
yapılır.
Oral detoksifikasyon ve deasidifikasyon
Bu süreç foton terapi tedavisine başlanmadan en az 3 ay önceden başlar ve infüzyonlar
sonrasında bile devam eder.Oral tedavi infüzyon tedavisi sırasında durdurulmalıdır.

-

Derivatio tabletleri (üretici : Pflueger): 3 x 1 – günde 2 tablet
Lactopurum (üretici : Pflueger): 3 x 30 damla/ gün
Lymphaden (üretici : Hevert): 3 x 30 damla / gün
Glutasyon , örneğin. L-glutamine tozu günde 1 çay kaşığı
Ferulith (entegre nitrostress düzenleyici ,üretici : Viathen) dozajı talimatlara göre ayarlanır.
Alternatif olarak Zeolithe (Montilo Froximun veya Energywell kapsülleri veya tozu )dozajı
talimatlara göre ayarlanır.
Viathen, (üretici : Viathen) enflamasyon başlangıcına eşlik eden kronik hastalıklarda, dozajı
talimatlara göre ayarlanır.

Parenteral detoksifikasyon ve deasiditasyon
Aşağıdaki preparatlar foton terapisi ile birlikte veya öncesinde haftada iki kere kullanılmalıdır:
-

Bir ampul Glutathion IV. (Ridutox 600mg. / Foerster Apotheke Tel. 040-8504024), sonrasında
500 NaCl infuzyonu, 100 ml. bikarbonat veya 10 ampul 5ml. Lactopurum (üretici : Pflueger)
Çinko 10 ml.
Magnezyum 10 ml.
Lymphaden (üretici : Hevert) 2ml.
Solidago comp. (üretici Heel) 3ml.
Hepar comp. (üretici Heel) 2ml.
Derivato (üretici : Pflueger) 5 ml.

Bionic fotoın terapide önceden test edilmiş veya bilinen (H. Buschkuehl GmbH. Tel. 0211-253186)
borelya nosodları kulanılmalıdır.
Foton terapide aşağıdaki yönergeler kullanılmıştır:
Kullanım sıklığı : Haftada iki kez
Frekans: 9.88 Hz (çoğunlukla) veya 11.77 Hz (muayeneden sonra)
Süre : Her bir nokta için 325 saniye
Nosodlar : Genelde borelya burgdorferi D 5 – D 200 + Borelya afzelii (H. Buschkuehl GmbH),
ya da başka bir tür borelya. Çeşitli enfeksiyonlara muhakkak dikkat edin.
Nozodlar terapi boyunca sternum’un biraz altına yerleştirilmelidir. ( leukozyl ile sabitlenir).
Her bir hasta kendi nozodlarına ihtiyaç duyar, bu yüzden bir hastada kullanılan nozod başka
bir hastada kullanılmamalıdır.
Sadece Bionic Transducer cihazı kullanan terapistler nozodları başka hastalar üzerinde
kullanabilirler.

