Apakah terapi khelasi ?
Terapi khelasi adalah pengobatan secara intravena
dengan menggunakan cairan yang terdiri dari mineralmineral, vitamin-vitamin dan asam amino khusus buatan.
Melalui reaksi biokimia, cairan ini dapat pula melarutkan
ion kalsium (Ca+ +) yang salah tempat dan mengeluarkan
ion tersebut melalui air seni / urine.

Apa pengaruh khelasi EDTA terhadap kesehatan ?
Terapi khelasi meningkatkan taraf kesehatan dengan
mengurangi beban penumpukkan kalsium yang abnormal
dan logam–logam lainnya serta meningkatkan manfaat
mineral-mineral lainnya seperti magnesium dan kalium
(potasium). Hal ini terjadi dengan masuknya zat-zat
berguna kejaringan tubuh serta perbaikan suplai oksigen.

Untuk apa kegunaannya ?
Pengobatan ini untuk menghilangkan dampak pengerasan
dinding pembuluh darah nadi yang disebabkan oleh
beberapa faktor, termasuk penumpukan kalsium yang
salah tempat tadi, arteriosklerosis dan atherosklerosis,
dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai gangguan
kesehatan antara lain: serangan jantung (coroner), stroke
(kelumpuhan sebagian anggota tubuh), gangguan
pembuluh darah otak dan pembusukan jaringan
(ganggren) pada anggota tubuh. Beberapa laporan ilmiah
menyatakan bahwa pengobatan ini dapat pula digunakan
untuk penyakit Diabetes Melitus, Arteritis, tekanan darah
tinggi (hipertensi), rhematik/kaku sendi (arthritis), daya
ingat menurun, fungsi penglihatan dan pendengaran
menurun, extremitas dingin, kesemutan, paresthesia
(morning stiffness), impotensi, penuaan dini, dll.

Bagaimana hubungan terapi khelasi dengan
pengobatan penyakit pembuluh darah nadi lainnya?
Terapi khelasi dapat digunakan bersama dengan
pengobatan penyakit pembuluh darah lainnya. Sangat
sesuai bila digabungkan dengan obat–obatan pengembang
pembuluh darah ( blood vasodilator), serta obat-obatan
penyakit tekanan darah tinggi lainnya.

Apakah EDTA ?
EDTA adalah singkatan dari Ethylene Diamine Tetra
Acid, yaitu asam amino yang dibentuk dari protein
makanan. Zat ini sangat kuat menarik ion logam berat
(termasuk kalsium) dalam jaringan tubuh dan
melarutkannya, untuk kemudian dibuang melalui urine.
Apakah Arteriosklerosis dan Atherosklerosis ?
Secara umum berarti pengerasan pembuluh darah nadi.
Jenis penyakit ini dapat diuraikan atas jenis kimia yang
menggumpal sehingga menyebabkan plaque (gumpalan)
dan berlokasi pada dinding pembuluh darah nadi.
Penyebab utama bisa karena disebabkan oleh lemak (
terutama kolesterol ) yang bergabung dengan protein,
khabohidrat serta ion logam ( terutama kalsium ) dalam
suatu reaksi kimia radikal bebas.
Bagaimana pengaruh penyakit pembuluh darah nadi
terhadap kesehatan ?
Penyakit pembuluh darah nadi dapat mengurangi aliran
darah, menurunkan daya kerja dinding pembuluh darah
dan metabolisme jaringan tubuh. Jika hal itu terjadi maka
jumlah dan daya kerja enzim akan berkurang. Kalsium
yang salah tempat ( metastatic calsium ) adalah penyebab
utama yang mengakibatkan pengerasan dan pengentalan
sel–sel pembuluh darah.

Dapatkah dokter saya memberikan terapi ini?
Setiap dokter yang memperoleh izin praktek dapat
melakukan terapi khelasi, tetapi yang lebih baik adalah
dokter yang sudah terlatih dan mempunyai pengalaman
terhadap terapi khelasi EDTA.
Dapatkah terapi khelasi digunakan setelah operasi
”BYPASS JANTUNG” ?
Dapat, terapi khelasi dapat dilakukan sebelum dan setelah
operasi bypass jantung ataupun dalam proses pemulihan
perbaikan.

Informasi terapi PLAQUEX
Infus dengan menggunakan PLAQUEX adalah model
terapi yang mengembirakan yang telah berkembang
beberapa tahun yang lalu di Baxamed Medical Center di
Swiss.
Sungguhpun bahan ini telah ada secara umum selama 30
tahun penggunaan untuk tujuan dalam pemecahan plak
saluran ( arteri) dan semua saluran ( arteri) di seluruh
badan adalah relatif baru.

TERAPI KHELASI EDTA
SEBAGAI PELENGKAP PENGOBATAN
PENYAKIT CARDIOVASKULAR,
PENYAKIT SEREBROVASKULAR
DAN
PENYAKIT DEGENERATIF LAINNYA

Terapi dengan plaquex tidak sama dengan terapi khelasi.
Terapi ini adalah kombinasi terapi khelasi sampai ke 40
terapi Plaquex dikombinasikan dengan 13 terapi khelasi
untuk beberapa kasus dari penyakit jantung ( calon untuk
bypass dan angioplasty ).
Sebagai catatan bahwa calon untuk bypass atau
angioplasty tidak akan dilaksanakan lagi dengan melalui
terapi ini dimana setelah melalui infus plaquex. Biasanya
kebanyakan pasien terlambat untuk pertolongan medis
seperti kasus beta block, Nitroglycerine dan penyakit
tekanan darah. Tidak ada efek samping dengan terapi ini
kecuali positif meningkatkan sirkulasi semua organ tubuh
termasuk ginjal dan otak. Pasien laki-laki penderita
impoten karena arterinya tidak baik akan mencatat
kemajuan sirkulasi yang lebih baik. Setelah permulaan
melaksanakan terapi plaquex dan khelasi disarankan
menemui dokter secara teratur.
Untuk memperlihatkan tanda penyembuhan dibutuhkan
sedikit waktu. Jikalau gejala penyakit tidak tampak lagi
disarankan untuk mempergunakan terapi secara teratur
satu tahun sekali sebagai pencegahan. Gaya hidupmu
akan tercatat hasil kebiasaanmu (perokok, tidak merokok,
kelebihan berat.).

Foto : Pasien yang sedang di terapi khelasi
Dr. Linus Pauling, Pemenang Nobel dua kali,:
"Chelation therapy is far safer and much less expensive
than surgical treatment of atherosclerosis. Chelation
therapy might eliminate the need for bypass surgery and
is equally valid when used as a preventative treatment".
Dr. Peter J. Van Der Schaar, Spesialis Bedah Jantung,
Director, International Biomedical Center, The
Netherlands.
Chairman of American Board of Chelation Therapy.
"I now achieve more lasting results with less risk,
enhancing the benefits of surgery, and often avoiding
surgery, by providing chelation therapy for my patients."
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