Bezpieczeństwo i korzyści Direct terapii dożylnej ozonowej (DIV)
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Streszczenie: Bezpośredni dożylne terapia ozonem (DIV) jest sposób leczenia
chorób i stanów przez wiele lat. Międzynarodowo metoda ta została zniechęceni z
powodu rzekomych zagrożeń oraz brak korzyści. Wbrew tej opinii w posiadaniu
wielu, nie ma naukowych poparcie tych zarzutów, gdyż nie ma oczywiste zapis
zranieniami tej metody lub sprawdzonej brak korzyści, tylko przypuszczenie, plotek
i "medycznych miejskich mitów". W rzeczywistości, w ciągu ostatnich 17 DIV roku
przeprowadzono ponad 150.000 razy w klinice praktycznie bez jakichkolwiek
działań niepożądanych konsekwencji. Rzekome zarzuty są albo akademickie
przekonanie, że są sprzeczne z doświadczeniem klinicznym, w najlepszym, w
oparciu o niewłaściwe metody podawania gdzie indziej. Ten artykuł omówi
rzekome ryzyko i pokazać poprzez doświadczenia klinicznego z błędami i
nieporozumienia, które występują wraz z korzyści protokołu Robins metoda DIV
porównaniu do majora Autohemotherapy (MAH).
Cel: Celem niniejszej pracy jest obalić wiele nieporozumień i nieporozumienia
dotyczące bezpieczeństwa, które zostały wniesionych od 1980 roku i wskazują na
korzyści dotyczące korzystania z DIV. Ponadto, jest to intencją autorów zaoferować
metodę i protokół, który został sprawdzony zarówno bezpieczne i skuteczne.
Twierdzi się, że "Metoda Robins i protokół" dla DIV jest prawdopodobnie jedynym
bezpiecznym i skutecznym sposobem przeprowadzenia terapii. Protokoły te zostały
udoskonalone w ciągu ostatnich 17 lat z korekt wprowadzonych dotyczy reakcji i
wyniki.
Bogate doświadczenie kliniczne powinny zawsze przewyższają akademickiego
opinii w braku opublikowanych wyników badań naukowych. Jestem pewien, że
błędna interpretacja reakcji i lub niewłaściwe administrowanie doprowadziły do
DIV są źle traktowane i doprowadziły do negatywnej opinii na ten temat.

Nasze doświadczenie dowodzi, wielkość ta jest w tym przypadku. Lekarze pracujący
w naszej klinice, wykonano ponad 150.000 DIV-tych. Tradycyjne MAH została
wystawiona na okres pierwszych pięciu lat w naszej klinice ozonowej, dając ponad
45.000 terapii. Być może mamy niepowtarzalną doświadczenia kliniczne, które
praktykował obie metody podawania ozonu w tak dużych ilościach. Pozwoliło mi to
poznać korzyści, zagrożenia i ograniczenia każdego. Uważam też, że liczba zabiegów
jest na tyle istotne, aby wykluczyć "szczęście" w uniknięciu negatywnych reakcji.
W celu ułatwienia tej pracy zdecydowałem się użyć tylko 2000 pacjentów w ciągu
ostatnich 10 lat, średnio 70 terapii każdego łącznie 140.000 zabiegów.

Historia: Choć pozornie DIV był używany przez ponad 50 lat, to sposób podawania
ozonu nie został przypisany do jednej osoby lub klinice za to pierwsze użycie lub
rozwoju, przynajmniej w zakresie, w jakim może to być badane tutaj, w USA.
Niestety większość literatury na leczenie ozonem jest napisane i opublikowane w

czasopismach europejskich, które nie mogą być łatwo dostępnych tutaj, w Stanach
Zjednoczonych. Więc kto był pierwszy do opracowania tej metody podawania i
szczegółach, jak to było po raz pierwszy wykonany jest nieznany do tego autora. Być
może brak historii było cenne, ponieważ nie negatywnie wpływają na nas, gdy
zaczynają korzystać z tej metody, czyli jak zrobić to poprawnie i bezpiecznie.
Chociaż nie wiem, jak niemiecki (europejski) metoda DIV przeprowadzono,
przypuszcza się, że nieprawidłowe stężenie ozonu, nieprawidłowe położenie
pacjenta; źle szybkość dostawy; nieprawidłowy wskaźnik igły; niepoprawne
częstotliwości zabiegów, "powietrze" jest pozostawiony w systemie podawania lub
ich kombinacja może doprowadziły do negatywnych wyników, a zatem zakazu
stosowania div w Niemczech i w innych krajach.

Materiał i metody Robins oraz protokół z DIV:
Generator ozonu Tomco (USA made) jest używany w 55mcg/cc ustawienia dla
wszystkich pacjentów w badaniu. Terumo 27gauge zestaw infuzyjny skrzydlate (set
żył skóry głowy) i Terumo strzykawka 60cc są stosowane do podawania.
Największe powierzchowne żyły przedramienia lub dłoni są używane wraz z PICC
(peryferyjnie wstawiane centralny cewnik) linie na czas. Linie Picc wymagają
pchania trochę sterylnej soli fizjologicznej lub wody przez pierwszy przed gazem.
Po naciśnięciu 5cc tlenu / ozonu przez zestaw do infuzji do sterylizacji i zapobiec
powietrze, które może być w rury z wejściem do korpusu, igły do żyły.

Dożylnym jest wykonywane przy prędkości przepływu od 1CC na 5 do 15 sekund, w
zależności od wielkości i wytrzymałość żyły. Większość leczenia trwa od 1 do 8
minut, w zależności od ilości gazu dostarczanego do maksymalnie 12 minut dla 180
240cc do zabiegów. Mniejsze żyły wymagać wolniejszego push niż większych żył.
Wszyscy dorośli pacjenci otrzymują 20cc na pierwszym zabiegu rosnące za leczenie
10cc, aż 55cc zostały osiągnięte. Wielkość ta jest utrzymywana przez co najmniej 10
do 12 zabiegów są zakończone. Dodatkowe ilości podano wtedy w 10cc odstępach,
aż dodatkowe 60cc-tych zostały osiągnięte. W niektórych przypadkach, w sumie
180 240cc podano każdego traktowania. Podana wysokość zależy od tolerancji żył,
pacjenta reakcji na "kill-off", a przedstawiające problem medyczny (s) leczonych.

Częstotliwość Infusion jest na minimum trzy zabiegi na tydzień do maksymalnie 12
(Robins Fast-Trac metoda lub RFT). RFT mogą być wykonywane na maksymalnie 2
zabiegi dziennie, a minimum trzy godziny okna między zabiegów, nie dłużej niż
przez 6 dni z rzędu, lub w dowolnej kombinacji z kolejnych dni lub nie z rzędu.
Jeden dzień w tygodniu bez leczenia jest niezbędne dla ciała mają okazję, aby pozbyć
się odpadów, stworzony przez zabić z zabiegów pełniej.
Tom, stężenie i częstotliwość zależy od: wielkości ciała, z mniejszych ludzi w pełni
perfundowanej mniej gazu niż większych ludzi, problemów medycznych, z

poważniejszych problemów, wymagających więcej gazu; zdolności poszczególnych
tolerować odpadów stworzony i nie rozwijać Herksheimer / Reakcje Jarrisch po
leczeniu; reakcje płuc, w tym skurcz oskrzeli lub uczucie ucisku rozwijającego się w
górnej części klatki piersiowej (co efekt ten zostanie omówiony później).
Tom, stężenie, częstotliwość i szybkość podawania są dostosowane do każdego
pacjenta indywidualnych potrzeb i reakcji w razie potrzeby w każdej terapii.

Przez lata nauczyłem się, jak przesuwają granice koncentracji, pojemności,
częstotliwości i tempa, nie powodując cofanie uszkodzenia żył lub inne działania
niepożądane. Ani jeden pacjent kiedykolwiek zostały poszkodowane w każdym
razie. Każdy pacjent wprowadzony do tego protokołu został w pełni
poinformowany o ryzyku i korzyściach, a wszystko zgodzili się stać się częścią
naszych trwających badań naukowych.
Korzyści z DIV i doświadczenie kliniczne vs krytyki:

Krytyczne: "precyzyjne dozowanie jest niemożliwe, ze względu na efekty indukcyjne
ozonu różnią się w zależności od ilości objętości krwi leczonego. Ponieważ nie jest
możliwe, aby wiedzieć, z zespołu dokładnej objętości krwi jest poddawany obróbce
w bezpośrednim zastosowaniu IV, nie jest możliwe, aby zmaksymalizować
skuteczność leczenia. "
Nauka i doświadczenie kliniczne:
W rzeczywistości, dokładne dozowanie podano za każdym traktowanie stężenia i
ilości gazu są całkowicie kontrolowane przez lekarza. Dokładna ilość krwi jest po
prostu nieważne jak traktujemy ciało nie ilość krwi, jak w podmiot. Maksymalizacja
każdego leczenia może być określona z góry ograniczona ilość / stężenie podane, aż
ciało reaguje jako "całkowicie perfuzji" (objawy kliniczne omówione później).
Krytyka: "Objawy niedokrwienia mózgu (niedowład członków) może wystąpić."
Nauka i doświadczenie kliniczne: uczucie jak niedowład bardzo rzadko
doświadczyłem. Jeden lub dwóch pacjentów może to nastąpić w jednym z tysięcy.
To może się zdarzyć w każdej wizyty choć praktycznie nigdy na pierwszym.
To nastąpić w ciągu pierwszych 30 minut po zabiegu. Nigdy nie wystąpił w trakcie
leczenia. Będzie ona trwać od 2 do 30 minut w jednym wypadku trwa około jednej
godziny.
Testowanie wytrzymałości mięśni w biurze podczas reakcji wykazuje absolutnie
żadnej utraty siły mięśniowej, ale pacjenci czują się tak, jakby mieli najwyraźniej
"nie słabość władzy lub całkowite w kończyny lub kończyn".
To tylko wydaje się wpływać na jedną stronę, choć może to naprzemienne. Rzadko
pojawia się kilka razy w trakcie leczenia, jeśli przez kilka, które tak się stało, zwykle
tylko raz.
Absolutnie żadnych pozostałości efekty kiedykolwiek widziałem. Uczucie odchodzi z
natychmiastowego i całkowitego powrotu do normalnego poczucia siły i funkcji.
Jest kliniczne autorów opinia, że przyczyną jest ze względu na toksyczne chelatacji
metalu, wyłączenia mózgu tkanki nerwowej. Powoduje to chwilowy stan zapalny w

mózgu, powodując uczucie niedowładem kończyny lub kończyn. Jak zapalenie
szybko ustępuje uczucie znika. Ponieważ nigdy nie ma żadnych trwałych skutków
wszelkiego rodzaju, jest to małe chwilowe, choć niepokojące, cena zapłacić, aby
uzyskać dobrze.
Krytyka: "badania autopsji psów leczonych metodą bezpośrednią IV konsekwentnie
wykazały, że technika powoduje zator płucny. Te zatory spowodowane są tlenu w
mieszaninie gazów, a nie ozonu. "
"Prof Bocci przytoczył liczby wypadków we Włoszech w wyniku podskórne (pod
skórę) zastrzyki ozonu w leczeniu lipodistrophy, powszechnie znany jako cellulit.
Trzy zgony, od marca 1998 r. do grudnia 2002 r., spowodował włoskie Ministerstwo
Zdrowia nie tylko zakazu używania ozonoterapii we wszystkich ośrodkach
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, ale w szpitalach publicznych, jak również. "
Dr Bocci mówi: "Ja jestem zawsze bardzo stanowczy w delegalizacji bezpośredni
wtrysk IV gazu [tlenu ozonu] Mieszanina:. Niestety szarlatani i technicy bez
kwalifikacji medycznych to zrobić, bo albo są głupi, albo dlatego, że nie można
zrobić duży AHT ma dobrze zdefiniowane, że wtrysk gazu o objętości powyżej 20 ml
może powodować śmiertelną zator. Zatem dlaczego ryzykować szkody pacjenta?
Ponadto, nie ma znaczenia, że nie jest to ozon, ale faktycznie tlen zabija pacjentów.
Rzeczywiście minut objętość ozonu natychmiast rozpuszcza się i znika z powodu
skrajnej biernej zdolności. "
Nauka i doświadczenie kliniczne: ISCO3 papieru na "terapii ozonowej oraz
fundamentów naukowych" przeczy opinii dr Bocci jak stwierdza:
"Należy wyjaśnić, że ozon, tlen nie powoduje zator, ze względu na fakt, że we krwi
jest spragnione nich i rozpuszcza się je bardzo szybko. Kilka przypadków zatoru i
śmierci podczas praktyki terapii ozonowej zostały spowodowane różnymi
czynnikami. Bezpośrednie szczepienie gazu we krwi przez zjawisko fizyczne,
mechanizmów krzepnięcia są aktywowane przez wprowadzenie wielkie ilości gazu.
W innych przypadkach, zator został wytworzony, gdy urządzenie jest używane, że
generuje medycznej ozon z powietrza atmosferycznego, lub gdy ozon wstrzyknięto
wnęk lub w szpiku kostnym. We wszystkich przypadkach, wypadki wytworzono
przez iatrogenesis, które jest spowodowane przez nieodpowiedzialność personelu
medycznego, który niewłaściwych metod stosowanych lub niskiej jakości ozon do
leczenia. "
Maszyny ozonu stosowane w naszych klinikach zatrudniać tylko klasy medycznej
tlen z rur szklanych. Świetne ostrożności, aby uniknąć pozwalając każdy
"powietrze", aby wprowadzić lub być wprowadzane do systemu lub strzykawki i
zestawu infuzyjnego. Techniki zostały opracowane przez nas, aby temu zapobiec,
nawet podczas odłączania oraz wymiany strzykawek w trakcie leczenia. My tylko
leczyć ludzi, a nie zwierząt, i nie wiem, jakie metody i protokoły były używane na
wszystkich zwierząt wymienionych w badaniu powyżej. Ponadto, należy pamiętać,
że mamy doświadczenie w obu metodach, pierwotnie preforming ponad 45000 mAh
zabiegów i poprzez porównanie i kontrast postanowiliśmy zrobić tylko DIV.
Choć często mówi i pisze, że "DIV doprowadziła do śmierci", ale nie były w stanie
udowodnić to poprzez badania internetowego ani nie ma nikogo musimy
konsultować w stanie zaoferować pisemne dowody / dowód tego wystąpienia. Być
może jest to tylko "urban myth medycznego". Wszyscy lekarze ozonu I podeszli

mówiło mi, że nigdy nie widział pisemne raporty z tych "ofiar", ale czytałem "gdzieś"
i powiedziano tak przez innego kolegi.
Internet szukając "zgonów z dożylnym ozonu" prowadzić tylko do stron
internetowych dyskusji terapii nadtlenku wodoru (mówiąc, że ma podobne skutki
jak ozon na ciele), stosowane u chorych na raka, którzy zginęli, nie DIV lub podmiot.
Ponadto, nigdy nie ma dyskusji, aby powiedzieć, jak H2O2 przyczynił się do śmierci.
Zgonów we Włoszech stało się, gdy kobiety były traktowane w salonach
kosmetycznych zniszczyć cellulit z zastrzyków bezpośrednio do tkanki tłuszczowej.
Niedoświadczony, nie-medycznych i nielicencjonowanych pracowników salonów
prawdopodobnie formowane się jednakże, którzy te zabiegi preformowanego
zabiegi nie wspomniano. Jednak, mimo wszystko, co lekarz pracuje w salonie
piękności? To wydaje się najbardziej prawdopodobne, ludzie cierpieli zatorów
tłuszczowych. Oczywiste jest jednak, nigdy nie wspomniał w raporcie DIV.
Nadmierną reakcją przez włoski rząd jasno pokazuje, dlaczego tylko na licencji,
przeszkoleni lekarze powinni zawsze mieć prawo do preform tej lub innej terapii
medycznej.
Użyliśmy jak 240cc tych tlen / ozon gazu na terapii, nie powodując żadnych
"mechanizm krzepnięcia" aktywację. Być może większa ilość może powodować ten
problem, ale my nigdy nie zaoferował więcej do każdego pacjenta i rzadko
korzystają z tej kwoty. Większość dostać między 20cc i 115cc. Proszę pamiętać, że
zator może doprowadzić do udaru mózgu lub ataku serca i ewentualnie śmierci,
które zostały zakończone dalszych zabiegów przez nasz rząd. Podczas gdy
medycyna jest dozwolone farmaceutycznego przy odpowiednio określone, które
mogą doprowadzić do śmierci z dowolnej liczby pacjentów, nie jeden zgon, udar
mózgu lub zawał serca jest dozwolone, co jest uważane tutaj być "medycyny
alternatywnej", czyli tzw. DIV lub podmiot.
Krytyka: Prawdopodobnie najbardziej popularna i największa krytyka: "Na zatory
związane z bezpośrednim wtryskiem IV będzie wywoływać skurcz oskrzeli, co w
przypadku pacjentów z historią obu astmę lub przewlekłą chorobą płuc może
spowodować śmiertelne ostrej niewydolności oddechowej."
Nauka i doświadczenie kliniczne:
Zgadzamy się, że ISCO3 jest prawdą, że tlen nie powoduje zator. Zgadzamy się także
z dr Bocci że ozon nie powodować "niby zator płuc". Jednak nie zgadzamy się, że
ozon całkowicie rozpuszcza się w krwi, jak to robi się w podmiot, ale niektóre z nich
mogą rzeczywiście dołączyć do pustych cząsteczek Fe na krwinkach czerwonych,
które są częściowo pozbawione tlenu. Jak jest minimalne krwi dostępne w żyłę w
momencie infuzji podczas DIV, tak ozon przynajmniej osiąga serce i uważamy, płuca
i komórek w organizmie.
Skurcz oskrzeli występuje u wielu pacjentów, choć nigdy niektórzy pacjenci
doświadczają go w ogóle.
Bardzo ważne jest, aby zauważyć, że występuje najczęściej na pierwszym zabiegu i
zmniejsza się w późniejszych zabiegów, mimo wzrastających ilości tlenu / ozonu są
administrowane. W rzeczywistości, doświadczenia kliniczne wykazały, że przez 8.
przez 12 traktowanie w prawie wszystkich pacjentów, z których każdy odbiera
około 55cc 55mcg w (y) / cm to nie zmniejszy się do punktu, w którym druga
strzykawka może mieć (10CC w stopniach) o no zwiększone podrażnienie płuc.

Dyskomfort jest rzadko tak poważne, że mogą zniechęcić pacjentów z
kontynuowania leczenia. Gdy to ma miejsce, trwa od kilku sekund do 20 minut,
rzadko przekracza ten czas. Jednak od czasu do czasu, nawet u pacjentów, którzy
otrzymywali leczenie regularnie, jeśli dyskomfort staje się zbyt niewygodne (zwykle
spowodowane przez administrowanie gaz zbyt szybko dla tego pacjenta) tlenu
podane przez przewód nosowy w Wydatek 3liters/minute wyeliminuje go w ciągu 5
do 20 minut. Brak pozostałości po negatywnych lub szkodliwych skutków. To teraz
bardzo rzadko występuje jako ostrożny administracji to nasz standard.
Więc co tak naprawdę się dzieje? Co powoduje taką reakcję? Dlaczego to zmniejszyć
i / lub zatrzymać?
Sugeruje się, że płuca "dostosowania". To może być prawda, ale to nie wyjaśnia,
dlaczego większość pacjentów nie ponownie przeżyć to, gdy kilka tygodni lub
miesięcy mijają po zaprzestaniu leczenia następnie wznowienie terapii.
Przeciwnie, że ozon i jego analogi są reakcji z gazów szkodliwych wolnych
rodników, takie jak tlenek węgla (jak 3% lub więcej gazów znajduje się we krwi),
tworząc większe niż normalnie ilości dwutlenku węgla i innych gazów, które mogą
jest usuwany z krwi poprzez oddychanie. Nagromadzenie tych gazów wokół tkanki
płucnej powoduje uczucie ciśnienia, ucisk lub dyskomfort w górnej części klatki
piersiowej. To także powoduje, że płuca i spróbować wyrzucić te gazy przez kaszel.
Jestem klinicznych lekarz i tak nie mam sprzętu, ani nie miałem skłonności do
testowania pacjentów i udowodnić moją hipotezę. Zostawię go do naukowców, aby
odkryć prawdę o moich objawach klinicznych.
Ponadto, stwierdzono, że skurcze kaszel i dyskomfort płuc można całkowicie
uniknąć przez płytkie / delikatne, oddychanie. Ten sam lub w połączeniu z popijając
oczyszczonej wody zimnej lub gorącej bezkofeinowa ekologicznej zielonej herbaty,
zwalnia i zmniejszyć uczucie dyskomfortu, dopóki nie rozprasza. Jesteśmy
traktowani tysiące pacjentów, ponad 150.000 zabiegów i praktycznie nikt nie
przerwano leczenie z powodu tego tymczasowego, niewygodnej reakcji.
Ważne jest, aby pamiętać, że mamy traktować pacjentów z astma, POChP, tytoniu i
marihuany palaczy, jak i zwłóknienie płuc bez "fatalnym ostrej niewydolności
oddechowej". Wręcz przeciwnie, nie mieliśmy nic, ale wielki sukces i nie ma
szkodliwych następstw.
Krytyka:
"Leczeniu wielu stanów klinicznych wymaga dość dużych dawek ozonu. Chociaż te
dawki są łatwo osiągnąć za pomocą podmiotu odpowiedzialnego [Major
Autohemotherapy], są one bardzo czasochłonne metodą bezpośrednią IV. "
Nauka i doświadczenie kliniczne:
Użyliśmy jak 240cc tych tlen / ozon gazu na terapii, nie powodując żadnych
negatywnych reakcji. Większość pacjentów otrzymują między 20cc i 115cc, a
niektóre otrzymać jak 180cc. Niewiele ma ozon dostaje się do organizmu z MAH.
DIV przy użyciu metody Robins trwa od 1 do 12 minut w zależności od wielkości
żyły i objętości gazu, który jest dany. Podmiot zazwyczaj jest 12:59 i pół procedura
godzin.
Krytyka:
"Zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia jest częstym skutkiem ubocznym tego
sposobu."

Nauka i doświadczenie kliniczne:

Żyły chcą być "sam" spełnić swój cel transportowania krew z powrotem do serca.

Wszelkie dożylne leczenie może spowodować zapalenie żył. Jednak nasze rozległe
doświadczenie kliniczne z DIV pokazuje, że zdarza się mniej niż 1% czasu. To nie
częściej niż inne terapii IV.
Kiedy zapalenie żył nie występuje, stosując ciepłe wilgotne okłady stosowane
wielokrotnie co 10 do 12 minut na dokonane obszarze jest bezpiecznie i szybko
wyeliminować je. Po nie więcej niż trzy lub cztery aplikacje, jeśli stan zapalny
utrzymuje, 800mg. ibuprofen jest stosowany do zakończenia zapalenie żył. Jest to
bardzo rzadko muszą uciekać się do stosowania tego leku.

Krytyka: "Dr Bocci również wypowiedział się zdecydowanie przeciwko
bezpośrednim wtryskiem IV. W 1995 wystąpieniu na temat przyszłości ozonoterapii
przedstawione na XII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia
ozonowej w Lille, we Francji, ostrzegł: "[] Zastosowanie dożylnej drogi podania jest
bardzo niebezpieczne, ponieważ nawet jeśli mieszanina gazowa tlenu -ozon podaje
się bardzo powoli z pompą, to często zamawia embolizacji płuc i poważne skutki
uboczne, szczególnie, gdy dobowa dawka wynosi do 120 ml. " "Podkreśla również,
że często cytowany 1983 ankiecie niemieckiego na bezpieczeństwo aplikacji ozonu,
tylko niekorzystne efekty uboczne przypisywano bezpośredni wtrysk IV."
Nauka i doświadczenie kliniczne:
W mojej opinii, DIV nigdy nie powinny być wykonywane przez pompy, tylko
strzykawką w dłoni terapeuty. Już wcześniej odrzucił jego poglądy dotyczące "zator
płuc i poważne działania niepożądane", nawet przy dawkach przekraczających
120cc.
Użyliśmy jak 240cc tych tlen / ozon gazu, na terapii, nie powodując żadnych
niepożądanych reakcji z konsekwencji. Być może większa ilość może spowodować
problem, ale my nigdy nie zaoferował więcej do każdego pacjenta i rzadko
korzystają z tej kwoty. Większość dostać między 20cc i 115cc.
Jestem zdania, że metoda DIV używane w Niemczech przed jej zakazane było
niebezpieczne. Metoda Robins z DIV Udowodniono bezpieczny, a także niezwykle
skuteczny w całkowicie eliminować większość chorób i dolegliwości.
Uwagi dodatkowe:
Jedyne realne działania niepożądane, które wystąpiły z DIV, wystąpiły u dwóch
pacjentów.
Po 30-40 zabiegów każdy pacjent miał chwilowy wysypka występuje w ciągu
trzydziestu minut od zabiegu, dwa zabiegi z rzędu. Chociaż możliwe jest, że były to
po prostu "oczyszczenie" toksyny, jest całkowicie możliwe, że stał się "wrażliwym
lub alergiczne" na ozon. Leczenie przerwano, aby zapobiec ewentualnej reakcji
anafilaktycznej.
Problemy mamy obliczu podmiot uwzględnione potrzeby bardzo dużych igieł krwi
wymagających potrzebę dużych żył, co wyklucza wielu pacjentów od otrzymywać

terapię w wielu pacjentów mają bardzo małe żył powierzchownych i są blisko
"niemożliwych kije". Metoda Robins używa 27gauge igły, co sprawia, że można
potraktować niemal każdy pacjent łatwo w tym dzieci.
Zastosowanie tego igłę stawia także strumień bardzo małych pęcherzyków gazu w
żyłę ułatwienia bezpiecznego rozpuszczania gazu w krwi i jej zamocowania na
krwinkach czerwonych.
Podmiot wymaga stosowanie heparyny w celu zapobieżenia krzepnięciu. DIV unika
tego i ewentualne reakcje i problemy z użyciem tego leku.
Zawalania żyły mogą zatrzymać transfuzję tyłu krwi do organizmu. Jest to
całkowicie uniknąć DIV. Ponadto, jeśli żyła zapada podczas leczenia DIV trwa tylko
minutę, aby przejść do innej żyły i zakończyć terapię.
Możliwość przypadkowego "wydmuch" na urządzenia do infuzji ze względu na
ciśnienie gazu w pojemniku krwi i brak taśmę zabezpieczającą do wymienionego
pojemnika, z powodu utraty krwi i problemów oczyszczania zabrudzeń krwi,
zostały wyeliminowane DIV.
Powstały duże ilości odpadów medycznych oraz wysokie koszty usuwania go od
podmiotu są eliminowane z DIV.
Podmiot pozwala mniejszej liczbie zabiegów mogły być wykonywane co godzinę
przez terapeutę jednym podnoszenie kosztu opieki porównaniu dz (o 7-8 pacjentów
na godzinę) i mniejszej liczbie zabiegów tygodniowo.
Jako, że jest bardzo tańsze ogólnie wykonywać DIV na podmiot, staje się bardziej
przystępne dla pacjentów i firm ubezpieczeniowych, zmniejszając nacisk na
finansowe jednostki i systemu opieki zdrowotnej i pozwalając więcej pacjentów na
to stać, wielu bez ubezpieczenia medycznego.
Kiedy dr Bocci pojawił się na krajowej radia pokazać kilka lat temu tu, w USA,
stwierdził, parafrazując, "Podmiot pomaga poprawić większość chorób i stanów
medycznych, ale rzadko leczy je".
Nasze doświadczenia z 45000 + MAH leczenia od ponad pięciu lat, między 1990 i
1995 zgadza się z jego zdaniem. ". Każdy, kto ma MAH wie, że to prawda.
Dlatego najważniejszym powodem metodą Robins i Protokołu z DIV (ponad mAh)
jest przytłaczające korzyści i wyniki cofania lub całkowitego wyeliminowania
choroby i wszystkie słabości.
Niektóre z tych chorób i schorzeń, które widzieliśmy metody Robins i protokół dla
DIV konsekwentnie istotnie poprawić i najczęściej często całkowicie wyeliminować
to:
Herpes I, II, VI, Herpes zoster (półpasiec), w tym poopryszczkowych nerwobóle,
Epstein-Barr Virus; Cytomeglavirus, adenowirus, wirus Coxsacchie; Lyme Disease
(wszystkie etapy), AIDS, HIV, stwardnienie rozsiane, zwłóknienie płuc, wszystko
wirusowe , grzybicze i bakteryjne infekcje płuc; wszystkie przyczyny zapalenia
zatok; wirusowego zapalenia opon mózgowych; Odra; perforowane błony
bębenkowej; reumatoidalne zapalenie stawów; Lupus; twardziny; Kandydoza; E.
coli; H. pylori, choroby Leśniowskiego-Crohna; ALS; RSD / CRPS (pierwsze w świat);
zespół przewlekłego zmęczenia, wrzody zgorzelinowe cukrzycą, obwodową
neuropatią cukrzycową; zakażenia grzybiczego wszelkich typach skóry i paznokci,
wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, suche oko, czasowe ślepota spowodowana
zatorem z "mini-udar", jaskra, HPV, górna zakażenia dróg oddechowych

(przeziębienie); wszystkie formy grypy; Thrush, zaburzenia snu, depresja i lęk (gdy
ze względu na problemy zdrowotne; porażenie nerwu twarzowego; Fibromyalgia;
mięśniaki na macicy i gruczołu tarczycy, wrzody odleżyn; zakażone rany i wrzody.
Wnioski i podsumowanie:
Ozon DIV był używany przez wiele lat w "epoce nowożytnej medycznej ozonowej"
(po II wojnie światowej). Niezależnie od prawdziwych przyczyn jest zakazane w
Europie wykazały, by ścinania liczby pacjentów i zabiegów wykonywanych w ciągu
ostatnich 17 lat, że metoda Robins na DIV, używając Robins protokół dla DIV jest
jednocześnie bardzo bezpieczne i, co najważniejsze, ma korzystniejszy wynik ogólny
niż podmiot. Może być formowane szybsze, często mniej kosztowne, łatwiejsze i
bezpieczniejsze i ma możliwość całkowitej eliminacji wszystkich chorób i stanów
medycznych, ozon jest stosowany w leczeniu. To zdaniem autorów, że metoda ta
powinna mieć nową uwagę i ostatecznie przyjęte jako główna metoda z wyboru w
terapii dożylnej ozonowej na podstawie bezpieczeństwa i wyników.
Referencje: 1. Międzynarodowy Komitet Naukowy ozonoterapii "Ozon Terapii i
fundamentów naukowych" 18 listopada 2012.
2. "Recepta tlenu: Cud Terapii oksydacyjnego" Nathaniel Altman, Healing Arts Press,
2007.

