Elmedistraal V Apparatet giver øget livskvalitet og større velvære
- uden smerter og bivirkninger. Et apparat til hjemmebruk!

Elmedistraal er en dansk bedrift som har spesialisert seg i utvikling, produksjon og salg av medisinsk-teknisk utstyr for elektromagnetisk bruk.
Elmedistraal-metoden ble oppfunnet av atomfysiker Henning Rosengart i
1974 og er patentert i bl.a. Europa og USA. Virksomheten drives i dag av
hans sønn, Kurt Rosengart.
Elmedistraal har hovedkontor i Hjørring, der produktutviklingen foregår og salgsapparatet ledes. Produksjonen foregår hos underleverandører i Danmark. Apparatene
selges via et landsdekkende nett av forhandlere, men leveres alltid av
bedriftens spesialutdannede instruktører
for å sikre korrekt bruk og dermed
optimal virkning.

Hvordan virker Elmedistraal?
Elmedistraal-apparatet virker ved hjelp av pulserende
elektriske impulser kombinert med et lavfrekvent magnetfelt. Disse to påvirkningene øker ionevandringen i
molekylene i blodet, noe som tilfører blodcellene energi og forsterker blodgjennomstrømningen. Samtidig
har det en rensende virkning på blodårene som øker
blodgjennomstrømmingen i armer og ben, og avlaster
hjertet. Elmedistraal-metoden gir blodårene tilbake sin
opprinnelige elastisitet og fleksibilitet, og har dermed
en varig effekt på blodsirkulasjonen. Enkelte brukere
kan derfor avslutte bruken av apparatet etter 20
behandlinger, mens andre fortsetter å ta behandlingen
med jevne mellomrom. Metoden er smertefri og uten
bivirkninger. Apparatet må imidlertid ikke brukes av
gravide, pasienter med pacemaker, dialysepasienter

eller pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjon i
løpet av de siste seks månedene. Angina pectoris er
ingen hindring for bruk av apparatet.

Hvilke problemer kan behandles?
Elmedistraal-metoden virker direkte inn på blodårene
og påvirker dermed eventuelle sirkulasjonsproblemer.
Elmedistraal-metoden forbedrer blodsirkulasjonen,
som er forutsetningen for de fleste funksjoner i kroppen. Også muskelspenninger, idrettsskader, benbrudd
og heling av sår er områder der Elmedistraal er effektiv og gir økt velvære.

”Metoden virker inn på
dyptliggende vev.”

Overlege dr.med. Ernst Chr. Hansen ved Kommunehospitalet i København har testet ut Elmedistraal-apparatet i åtte år, og sier at apparatet har
effekt på følgende lidelser:
• Prikking i føtter og tær
• Uro i bena
• Smerter og kramper i bena
• Leggsår
• Benbrudd
• Hovne ben og føtter
• Muskelspenninger
• Forhøyet blodtrykk
• Forstuinger
• Blodansamlinger
• Tennisalbue
• Hodepine
• Elmedistraal V
– metoden er smertefri og
uten bivirkninger

Jørn Just ble behandlet
med Elmedistraal

Hurra, nå kan jeg sove!

Jørn Just har i mange år hatt en blodtrykksforhøyelse som
etter firestoffsbehandling har kommet under kontroll. I et
forsøk ble preparatet fysiotens seponert, og blodtrykket
hans steg fra 150/80 til 190/80.
Etter start med Elmedistraal så vi et blodtrykksfall til
155/95, vi forsøkte deretter å seponere preparatet carduran, med blodtrykksstigning til 195/105 som resultat.
Denne stigningen kunne ikke nøytraliseres med Elmedistraal, og vi måtte gjenoppta carduran-behandlingen.
Dette lille forsøket synes å vise at Elmedistraal har hatt en
viss blodtrykkssenkende effekt hos Jørn Just.

Hei, jeg heter Eva Nielsen og bor i Gistrup. Jeg er en
kvinne på 48 år, og de siste 20 årene har jeg hatt hodepine
hver dag når jeg står opp. De siste 10 årene har jeg også
vært plaget av urolige ben, og har sittet oppe til langt ut
på natten mange ganger fordi smertene gjorde at jeg ikke
falt til ro i sengen. Jeg merket bedring allerede etter første
gangen jeg prøvde Elmedistraal-apparatet. Etter at jeg har
brukt Elmedistraal V. 20 ganger, holder jeg det nå ved like
ved å bruke apparatet én–to ganger i uken.
Resultat: Jeg sover om natten igjen, jeg har ikke hodepine
lenger, jeg har fått mer overskudd, og de daglige smertene er forsvunnet. Best av alt: Jeg har ikke opplevd noen
bivirkninger.

Jørgen Schierup, alm.praktiserende lege i Vrensted.

Slik bruker du
apparatet
Elmedistraal V er utviklet for hjemmebruk. Apparatet må
bare brukes på muskler i armer og ben, der blodårer og
nervebaner samles, slik at du oppnår en best mulig effekt.
Linsene og elektrodene til apparatet skal sitte på arm eller
ben i 30 minutter. Bruken av Elmedistraal har størst effekt
tidlig på dagen. Den beste effekten får du ved bruk to ganger daglig i fem dager, pause i to dager osv. i en måned.
Har du bare opplevd en svak virkning, blir du anbefalt å
fortsette.
Virkningsgraden er svært individuell, og hos enkelte personer har metoden ingen effekt. Erfaringene viser imidlertid
tilfredsstillende resultat for ca. 60–80 prosent av brukerne.

”Erfaringene viser tilfredsstillende
resultat for ca. 60–80 prosent
av brukerne.”

Fra skip, tog og fly til atomfysikk
og sykehusutstyr
Henning Rosengart var opprinnelig
teknisk ingeniør ved B&W skipsverft i
København, men reiste til Sverige etter
krigen for å utvikle diesellokomotiver.
Her konstruerte han også verdens første
reaksjonsmotor som kunne få et fly til å
ﬂy raskere enn lyden. På vei til en presentasjon av motoren i Tyskland ble han
involvert i en trafikkulykke som invalidiserte ham. Rekonvalesenstiden benyttet
Rosengart til å studere til sivilingeniør i
elektronikk og atom- og kjernefysikk ved
Chalmers Tekniske Højskole i Göteborg,
der Rosengart også tok eksamen i
medisin. Deretter ble han ansatt ved sykehusvesenet i Göteborg og Bohus Län
for å utvikle og kontrollere sykehusutstyr.
Det var enda en ulykke som brakte Henning Rosengart frem til oppfinnelsen av
Elmedistraal-metoden. Etter en seiltur
falt han ned og kom i klem mellom båten
og bryggen, og pådro seg et komplisert
brudd i det ene benet. Han var plaget av
vedvarende smerter i benet selv etter at

det var grodd. Derfor begynte Rosengart
å utvikle et apparat som kunne få blodet
til å sirkulere raskere i dårlige ben. Hans
teori var at det kunne skje ved å påvirke
de elektrisk ladde partiklene i blodet ved
hjelp av elektromagnetisme. Det første
kliniske forsøket ble utført av lege Percy
Nordqvist på Vasa Sjukhus i Göteborg
som behandlet åtte pasienter som alle
hadde så dårlig sirkulasjon i bena at det
var fare for at de måtte amputere. Sju
av dem ble helt friske, men den åttende
pasienten var for syk og måtte amputere
benet. Henning Rosengart brukte selv
apparatet og ble helt smertefri.

Dokumentasjon
av virkningen

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har
spørsmål eller ønsker ytterligere
opplysninger om metoden.

Da Henning Rosengart oppfant behandlingsmetoden, tok han utgangspunkt i atomfysikkens og magnetohydrodynamikkens teorier om
hvordan elektromagnetisk påvirkning av atomer og ioner i en celle vil
påvirke cellens ytre egenskaper og aktivitet. Dette er kjente og veldokumenterte teorier, men metoden brukes her for første gang.
Det magnetiske og elektriske feltet danner kinetisk energi som overføres til cellene og derfor hjelper på de ulike lidelsene. Virkemåten er
vitenskapelig utredet og dokumentert, men det etablerte helsevesenet
har ennå ikke tatt metoden til seg. Elmedistraal-apparatet er imidlertid
testet og virkningen dokumentert av forskere ved bl.a. universitetssykehuset i Birmingham. Også kliniske behandlinger ved Kommunehospitalet i København av sjefoverlege dr.med. Ernst Chr. Hansen i åtte
år og ved Vasa Sjukhus i Göteborg av liv.med. Percy Nordquist viser
gode resultater.
Administration og salgsafdelingen
Patenteret i Danmark, Sverige, Europa og USA
Apparatet er CE-merket etter følgende Demco nr. 93767, CCA DK 626, Telecom TD-L312-3.44.

Ved bestilling af apparater eller forespørgsel
Mail adresse: kurtrosengart@hotmail.com
eller tlf. +45 2892 8404 eller 9896 0073
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