Forsøgsordning vedrørende EDTA-behandling i region Midt.
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1. Hvad er EDTA-behandling? Edta-behandling fjerner åreforkalkning vha.
dropbehandling. Behandlingen tager 3 timer og EDTA binder=chelerer
urenhederne i blodårerne. Disse urenheder når ned i nyrerne, hvorefter de
skylles ud med urinen. (Se mere på f. eks. lasermedical, vitamindoktor.dk
eller edta-patientforeningen.dk)
2. Beskrivelse af forsøg. Forsøget tager sigte på at bevise, om EDTA-behandling
kan forbedre blodkredsløbet på mennesker, der har svær åreforkalkning i
benene. Før forsøget igangsættes findes og udvælges 5 mænd og 5 kvinder,
der har et ankeltryk på max 50. Er der forsøgspersoner nok, kan grænsen
være et ankeltryk på max 40.
Når disse er udvalgt og har accepteret at medvirke i forsøget, møder de op i
klinikken i Bjerringbro med en læge fra regionen (det er den eneste ACAM
certificerede klinik i region Midt). Inden de møder op, bliver der udtaget
blodprøver på nærmeste center for dette. EDTA-lægen - Anna Iben Nørgaard
Hollensberg og regionslægen tester i fællesskab forsøgspersonerne inden
behandlingerne starter. Herunder udstyres forsøgspersonerne med den
anbefalede mængde vitaminer og mineraler, som blodprøven viser evt.
mangler på. Protokol/logbog/journal underskrives af begge læger med evt.
kommentarer undervejs i forløbet.
Tidsramme pr. person Ca. 1,5 time.
3. Forløb. Hver forsøgsperson møder - så vidt det er muligt - op til EDTAbehandling 2 gange om ugen a´ 3 timer. Dette sker 30 gange. Undervejs måles
ankeltrykket hver tiende gang, således udviklingen kan følges. Stiger
ankeltrykket? Er der forskel på mænd og kvinder? Forsøgspersonerne
forpligtiger sig til at indtage den anbefalede blanding af vitaminer og
mineraler hver dag - samt af føre dagbog over forløbet og evt. ændringer i
gangdistance - smerter i ben og evt. ændringer af misfarvninger på benene.
Når alle forsøgspersoner har fået 30 behandlinger testes de igen - ca. 14 dage

efter sidste behandling, da EDTA kan have effekt flere uger efter endt
behandling. Hvis forsøgspersonerne får medicin justeres den efterhånden,
som forsøget skrider frem. Der udarbejdes en rapport ud fra
protokol/logbog/journal og forsøgspersonernes dagbøger.
4. Økonomi.
EDTA-behandling i forsøg - økonomi
- 30 behandlinger.
Forundersøgelse
Blodprøver
30 EDTA-behandlinger a´ ca. 1100
kr.
Vitaminer og mineraler ca 3000 kr.
uforudsete omkostninger - kørsel?
I alt pr. person
+ rapport - pris ukendt.

10 forsøgspersoner a´60100 kr.

Beløb
3600
500
33000
3000
20000
60100

601000

Der ansøges hermed om 601000 kr. + et beløb til rapport.
Forsøgsordningen forventes at tage 17 uger + rapport/konklusion.
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