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Am fost diagnosticată cu Tromboflebită  
pe 20 Iunie 2016 în piciorul drept.

Tromboflebita (inflamarea venelor) 
are legătură cu trombii (cheaguri de 
sânge).  

În venele femurală și iliacă dreaptă, 
am avut tromboză venoasă (adâncă, 
vene mărite).



Am avut următoarele 
simptome: 
• durere în piciorul afectat
• inflamarea și roșată a pielii
• umflarea (edem) încheieturii 

și a piciorului
• vene umflate palpabile
• căldură localizată și înmuierea 

piciorului



Pentru Diagnosticare am 
făcut două teste Doppler

• pe 27 Iunie la picioare
și

• pe 29 Iunie, în zona
abdominală și toracică

• Am făcut de asemenea
testul INR de coagulare
a sângelui



În general, tratamentul ar trebui să 
includă următoarele medicamente: 

- Analgezice (medicamente de durere ) 
- Anticoagulanți, e.g. Warfarin sau Heparin 
pentru a preveni formarea cheagurilor. 
- Trombolitice pentru a dizolva un cheag 
existent, cum este Streptokinaza 
intravenoasă. 
- medicamente anti-inflamatoare fără 
steorizi cum este Ibuprofen pentru a reduce 
durerea și inflamațiile.
- Ciorapi și feșe elastice pentru a reduce 
discomfortul



Pacientul ar trebui sfătuit să 
facă următoarele:

• Protejați zona afectată

• Evitarea presiunii pe acea zonă pentru 
a reduce durerea și descrește riscul 
distrugerilor viitoare.

• Îndepărtarea sau bypass-ul chirurgical 
al venelor esre rareori necesar, dar 
trebuie recomandat în unele situații.



Cu Tehnologia Plasmatică 
tratamentul este: 

• ușor, curat iar rezultatele 
obținute în scurt timp

• fără nici o durere sau suferință 
și fără efecte secundare

• Fără Costuri
• Îl puteți aplica voi înșivă



Aspectul Picioarelor pe 20 Iunie



Tromboflebita Vizibilă



Noi eram noi în Tehnica Plasmatică Keshe, dar 
eram implicați în metode terapeutice 
alternative de peste 40 de ani.
Prin urmare am decis brusc să utilizăm 
Tehnica Plasmatică Keshe.
Soțul meu a fabricat urgent o Unitate de 
Sănătate Keshe Individuală
Am început să o folosesc la începutul lui Iulie 
2016:

• 5 zile 1 oră de 3 ori în fiecare zi
• 5 zile 1 oră de 2 ori în fiecare zi
• 10 zile 1 oră o dată în fiecare zi



Unitate de Sănătate Keshe Individuală



• Am început să utilizez anticoagulantul 
«Caumodin» 2.5 mg în fiecare zi.

• «Tablete Daflon» 2 pe zi.
• În paralel cu asta am început de 

asemenea să uitlizez Plasturi cu Apă de 
Gans de CO2 + ZnO pe picioare, în zona 
inghinală și pe diferite părți ale corpului.

• Tratamentul a început la începutul lunii 
Iulie 2016

• Ocazional am utilizat de asemenea 
Plasturi cu Apă de Gans de CH3 pe 
picioare și piept

• Am încercat să-mi țin picioare în sus



Durata: Începutul lui Iulie
până pe 18 August 2016.

• Am băut de asemenea 5 ml
de apăd e Gans de CO2 +
ZnO pentru 45 de zile.

• Am aplicat de asemenea de
ori pe săptămână Terapia
cu Frecvențe.



Piciorul după 20 de zile



La începutul lui August 2016



1 Septembrie 2016



Pe 18 August 2016, am făcut 
o Scanare Doppler pentru a 
verifica starea cheagurilor de 
sânge.
Raportul a arătat vene Curate 
și fără tromoflebită

Am fost atât de fericiți și 
încântați să ne recuperăm în 
45 de zile !!!!!!!! 



În paginile următoare vă rog 
să observați valorile testelor 

cardiovasculare 

înainte și după 45 de zile 
de tratament.

Veți vedea o îmbunătățire în 
aceste figuri. 



Raport Analize  (Cardiovascular și Cerebrovascular) 
înainte de tratamentul cu 

Unitatea de Sănătate și Apa de Gans 
Name: GUNAY Sex: Female Age: 70 

Figure: Standard body weight(163cm,56kg) Testing Time: 2016-01-24 20:32 
 

Actual Testing Results 

Testing Item 
Normal 

Range 

Actual 

Measurement Value 
Testing Result 

Blood Viscosity 
48.264 - 

65.371 
51,918 

Cholesterol Crystal 
56.749 - 

67.522 
63,644 

Blood Fat 
0.481 - 

1.043 
0,788 

Vascular Resistance 
0.327 - 

0.937 
0,969 

Vascular Elasticity 
1.672 - 

1.978 
1,964 

Myocardial Blood

Demand 

0.192 - 

0.412 
0,655 

Myocardial Blood

Perfusion Volume 

4.832 - 

5.147 
5,093 

Myocardial Oxygen 

Consumption 

3.321 - 

4.244 
5,74 

Stroke Volume 
1.338 - 

1.672 
1,399 

Left Ventricular Ejection

Impedance 

0.669 - 

1.544 
2,073 

Left Ventricular Effective

Pump Power 

1.554 - 

1.988 
1,271 

Coronary Artery 

Elasticity 

1.553 - 

2.187 
1,055 

Coronary Perfusion

Pressure 

11.719 - 

18.418 
16,628 

Cerebral Blood Vessel 

Elasticity 

0.708 - 

1.942 
0,613 

Brain Tissue Blood 

Supply Status 

6.138 - 

21.396 
21,067 

Reference Standard: 
  Normal(-)   Mildly Abnormal(+) 
  Moderately Abnormal(++)   Severely Abnormal(+++) 

 





Îi mulțumim D-lui Keshe 
și Membrilor Fundației 

Keshe pentru furnizarea 
cunoașterii Liber și De 

Bună Voie.
Sper să veți beneficia 

din experiența noastră.  
SĂNĂTATE DEPLINĂ




