Hirudo-/bloedzuigertherapie
In Duitsland worden jaarlijks meer dan 100.000 behandelingen met bloedzuigers toegepast bij ruim 30 verschillende
indicaties. Dit zijn onder meer indicaties van:
 acute en chronische pijn in de gewrichten (bijv. bij artrose in 		
knie of pols)
 spataderen en zweren in het onderbeen
 pees en carpaal tunnelsyndroom (zoals tenniselleboog en
golfarm)
 hoge bloeddruk (ondersteunende behandeling)
 reumatische aandoeningen
 middenoorontsteking (otitis media), oorsuizen (tinnitus)
 steenpuisten en abcessen
 wervelkolomafwijkingen
 doorbloedingsstoornissen na huid- en weefseltransplantatie

Gerichte lokale toepassing:
De foto toont het gedeelte van een kaak met tanden van de
medische bloedzuiger. Dit unieke precisieapparaat van de
natuur injecteert gericht de natuurlijke werkzame stoffen van
de bloedzuiger op de te behandelen plaats.

Bewijs van medicinale werking:
De medicinale werking van de bloedzuigers werd in de laatste jaren
in klinische studies voor de indicaties artrose, rugklachten, tinnitus en
transplantaatbehoud bij reconstructieve chirurgie wetenschappelijk
bewezen.
Bewijs van de veiligheit:
De uitkomst van een recent veiligheidsonderzoek bij 171 hirudotherapeutische behandelingen in gevestigde praktijken toonde een hoog
niveau van tevredenheid van therapeuten en patiënten aan over de
werkzaamheid en veiligheid.

Literatuur: Aurich M, Koeppen D: Eine Anwenderumfrage zur Blutegeltherapie - Auswertung von 171 Falldokumentationen.
Zeitschrift für Komplementärmedizin 2009; 5: 12-18

Conclusie:
De hirudotherapie heeft zich sinds honderden jaren als natuurlijke
behandelingsmethode bewezen en is nu als een volledig gecontroleerde en moderne behandeling met een breed scala van werkzaamheid en
goede verdraagbaarheid beschikbaar!
Farmaceutische ondernemer:
Biebertaler Blutegelzucht GmbH
Geneesmiddel: Medirud®Biebertal
Medische bloedzuigers:
Hirudo verbana/medicinalis/orientalis)

Juridische status van de therapie:
De Duitse wetgeving inzake geneesmiddelen
stelt dezelfde eisen aan hirudotherapie voor
wat betreft de veiligheid, werkzaamheid en
kwaliteit. Deze eisen zijn van toepassing
op alle geneesmiddelen en therapeutische
toepassingen binnen de EU.
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