Vyšetření živé kapky krve

HEMOSKEN

Proč právě tato metoda?
Hemoskenování je moderní, minimálně invazivní metoda sloužící
k rychlému zjištění zdravotního stavu pacienta. Na rozdíl od klasického
laboratorního odběru krve se hemoskenování zabývá krví okamžitě
po jejím přijetí – odtud název živá kapka. Analýzu krve provádí zkušený odborník za přítomnosti pacienta, ten má tak jedinečnou možnost
vidět své buňky na vlastní oči a ihned získat důležité informace pro své
zdraví.

Jak vyšetření probíhá?
Vyšetření trvá asi 1 hodinu. Není třeba žádná speciální příprava, pouze
je nutné dvě hodiny před vyšetřením nejíst. Léky, které užíváte, nemusíte vysazovat – naopak Vám vyšetření může napovědět, zda jsou
pro váš organizmus vhodné nebo ne.
Lékař nejprve speciální jehlou odebere kapku krve ze špičky vašeho
prstu. Proces není bolestivý, není třeba se ničeho obávat. Tuto takzvanou živou kapku poté lékař umístí pod mikroskop, kde na mnohokrát
zvětšeném snímku může pozorovat strukturu vašich krevních buněk.

HEMOSKEN
- stav vašeho imunitního systému, pokles počtu bílých krvinek
- stupeň čistoty krevní plazmy a přítomnost různých příměsí: cholesterolu, glukózy, solí kyseliny močové a dalších látek
- působení volných radikálů, toxinů a jiných škodlivých vlivů
- stav metabolizmu tuků, tendence ke krevním sraženinám a kardiovaskulárním chorobám
- metabolizmus vitamínů a minerálů,
příměs nežádoucích barviv a sloučenin
v krvi
- přítomnost parazitů, bakterií, virů
a plísní ve vašem těle
- známky porušené filtrační schopnosti
ledvin, sklon k tvorbě ledvinových kamenů
a onemocnění dnou
- stav trávicího systému a nedostatek
trávicích enzymů
Získané výsledky s vámi lékař podrobně prodiskutuje a doporučí vám
vhodný postup ke zlepšení stávající situace. Často jde v první řadě
o úpravu stravovacích návyků a důkladný očišťující a protiparazitární
program – léčivé účinky mají nejen různé potraviny, ale i mnoho druhů
koření. Vedle toho získáte doporučení,
jaké konkrétní léky či bylinné přípravky
jsou vhodné právě pro vás. Lze postupovat i jinak: docházet na podpůrné ozdravné infuzní terapie na naší klinice nebo
si nechat doporučit vhodná doplňující
prof. MUDr. Nikolaj Cirelnikov
vyšetření.

Pro koho je vyšetření vhodné?

Pro všechny. Ať už se necítíte ve své kůži, jste unavení a máte chronické potíže nebo pouze chcete zjistit cenné informace o svém zdraví,
vyšetření z kapky krve vaše očekávání jistě naplní. Krev je pro naše
tělo naprosto zásadní tekutinou – proč tedy nevyužít možnosti dozvědět se z ní i něco více?
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Rychlé vyšetření zdravotního stavu

Co všechno dokáže hemoskenování zjistit?

