Wilt u meer informatie over bloedzuigertherapie?
Bezoek de website van Biebertaler bloedzuigerkwekerij GmbH:
www.blutegel.de
Op onze website kunt U alle Duitse bloedzuigertherapeuten
vinden.

Geneesmiddel: Medirud®Biebertal
(medische bloedzuigers: Hirudo verbana/medicinals/orientalis)
Farmaceutische ondernemer:
Biebertaler bloedzuigerkwekerij GmbH
Toestemming voor de productie van werkzame bestanddelen van
dierlijke oorsprong producten voor menselijk en diergeneeskundig gebruik overeenkomstig sectie 13 paragraaf 1 AMG.

Wilt u zien waar en hoe de bloedzuigers opgroeien?

nature`s innovative solutions

De bloedzuigertherapie
Een traditionele behandeling in de
moderne geneeskunde

De dieren leven voornamelijk in natuurlijk ontworpen vijvers.
Wij zijn ervan overtuigd dat bloedzuigers die gekweekt worden
in natuurlijke omstandigheden vitaler, effectiever en gezonder
zijn dan de bloedzuigers die in zogenaamde industriële fabrieken gekweekt worden.

Bezoek ons!
Een afspraak maken kan telefonisch of per e-mail.
Wij laten U graag ons bedrijf zien!

Naam van het geneesmiddel: Medirud®Biebertal
Indicaties: I acute en chronische pijn in de gewrichten (bijv.
bij artrose in knie of pols) I spataderen en zweren in het
onderbeen I pees en carpaal tunnelsyndroom (zoals tenniselleboog, golf-arm) I hoge bloeddruk (ondersteunende behandeling) I reumatische aandoeningen I middenoorontsteking
(otitis media), oorsuizen (tinnitus) I steenpuisten en abcessen
I wervelkolomafwijkingen I doorbloedingsstoornissen na
huid- en weefseltransplantatie

Biebertaler Blutegelzucht GmbH
Talweg 31
D-35444 Biebertal
fon: +49 (0) 6409 66140-0
fax: +49 (0) 6409 66140-75
email: blutegel@blutegel.de
www.blutegel.de
AG Giessen HRB 6760
Geschäftsführer:
Dipl. Ing. Harald Th. Galatis

Overhandigd door:

Risico's en bijwerkingen: raadpleeg de bijsluiter of vraag
uw arts, homeopaat of apotheker.
BL O ED ZUIGER S I N DE GEN EE SK UNDE

Welke rol speelt bloedzuigerbehandeling in de
moderne geneeskunde?
Het medische gebruik van bloedzuigers heeft een lange en
boeiende geschiedenis. De Egyptenaren van de faraonische tijd
wisten het al: bloedzuigers hebben een genezende/helende
werking. Schreef men vroeger de effectiviteit van bloedzuigers
toe aan het opzuigen van het bloed (het zogenaamde aderlaten),
nu is dit aspect van ondergeschikt belang. Dankzij de moderne
analysemethoden, weet men nu dat de werkzame stoffen die
door de bloedzuigers worden afgescheiden tijdens de therapeutische behandeling, van cruciaal belang zijn. De bloedzuiger
is een biologische apotheek met een aantal werkzame stoffen die
ook worden gebruikt in geneesmiddelen van de traditionele
geneeskunde. De natuurlijke combinatie van werkzame
bestanddelen van de bloedzuiger is echter uniek. Deze actieve
ingrediënten helpen bij een groot aantal ziekten met stoornissen
in de bloedsomloop (zoals spataderen) of pijnlijke ontstekingen
in de gewrichten of de rug. Bloedzuigers worden geclassificeerd
als geneesmiddel en moeten aan dezelfde eisen omtrent veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid voldoen als regulier voorgeschreven geneesmiddelen.

Wat gebeurt er tijdens de bloedzuigertherapie?
De Biebertaler bloedzuigerkwekerij GmbH is het eerste
farmaceutische bedrijf in de gehele EU, dat volledig
voldoet aan de hoge eisen op het houden en kweken
van therapeutische bloedzuigers.
Bij welke ziekten wordt bloedzuigertherapie
voorgeschreven?
Bij veel diagnoses waarbij sprake is van doorbloedingsstoornissen
en/of ontstekingen, kunnen bloedzuigers succesvol worden ingezet. Bijvoorbeeld:
l acute en chronische pijn in de gewrichten (bijv. bij
artrose in knie of pols
l spataderen en zweren in het onderbeen
l pees en carpaal tunnelsyndroom (zoals tennis-elleboog,
golf-arm)

Een behandeling duurt tussen de 60 en 90 minuten. Afhankelijk
van de indicatie is één behandeling vaak voldoende. Aan het
begin van de behandeling, wordt (worden) na de plaatsbepaling
de bloedzuiger(s) op de huid geplaatst. De bloedzuiger(s) zuigt
(zuigen) en klemt (klemmen) zich door middel van zijn kalkstenen tandjes vast in de huid. Dit proces is grotendeels pijnloos
omdat de bloedzuiger pijnstillende stoffen uitscheidt. Gedurende
de verdere behandeling (15 tot 90 minuten) geeft de bloedzuiger werkzame stoffen af in de huid/weefsel van de patiënt. Als
de bloedzuiger vol zit valt deze vanzelf van de huid af. De
kleine wondjes worden door het werkzame bestanddeel Calin, 8
tot 12 uur open gehouden. De wondjes blijven daardoor nabloeden. Gedurende deze tijd, moet de wond goed met absorberende pleisters worden afgedekt. Het gewenste effect treedt
vaak onmiddellijk na de behandeling op en kan maandenlang
aanhouden.

l hoge bloeddruk (ondersteunende behandeling)
l reumatische aandoeningen
l middenoorontsteking (otitis media), oorsuizen
(tinnitus)
l steenpuisten en abcessen
l wervelkolomafwijkingen
l doorbloedingsstoornissen na huid- en weefseltrans
plantatie

De bloedzuigerbehandeling vereist uitgebreide professionele
kennis en moet derhalve uitsluitend uitgevoerd worden door
een professionele therapeut.
Blik op de natuurlijke vijvers in de Biebertaler bloedzuigerkwekerij.
Deze vijvers vervullen een belangrijke functie in het kweken van gezonde
en hoogwaardige therapeutische bloedzuigers.

De bloedzuigertherapie heeft zichzelf sinds
honderden jaren bewezen als natuurgeneeswijze
en is nu beschikbaar als een moderne behandeling
met een breed scala van toepassingen en een
goede verdraagzaamheid!

