ANNONCE

ANNONCE

Bedre indeklima hjalp
etårig ud af
konstant sygdom

KOL- patient
blev fri for
hosteanfald
og medicin

Mads var ti måneder gammel, da han blev ramt af astmatisk bronkitis.
En simpel løsning gjorde en ende på hverdagens konstante sygeperioder,
voldsomme hosteanfald og store doser medicin.

Mads på 2 år har
astmatisk bronkitis.
Før hans forældre fik
en MAC 500, havde
Mads kun energi til at
ligge i sengen.

O

ppe på skabet i Mads’ værelse ligger en metalkasse på
størrelse med en skotøjsæske. De nøgne metalflader
ser ikke ud af meget, men under dem
gemmer sig hemmeligheden bag de glade lyde af børneleg, der i dag breder sig
i hele huset. For bare få måneder siden
havde den nu toårige Mads ikke fysisk
overskud til meget andet end at ligge i
sengen. Mads var end ikke fyldt et år,
da han vækkede
sine forældre
med langvarige
hosteanfald så
voldsomme, at
de ofte endte i
opkast. Lægerne
konstaterede astmatisk bronkitis
og medicinerede
den lille dreng.
– Det var hårdt at håndtere den
melding fra lægen. Mads havde jo altid
været en glad dreng, men sygdommen
gjorde ham meget træt og fjernede hans

lyst til at lege. På trods af en høj dosis
medicin både morgen og aften blev han
stadig syg igen og igen. Det trættede
ham virkelig meget, fortæller Mads’ mor,
Maria Thomsen.

i forbindelse med en forkølelse eller
influenza. Virusinfektionen sætter sig
på bronkierne i lungerne, indsnævrer
luftvejene og resulterer i vejrtrækningsproblemer, hoste og feber.

MAKSIMAL DOSIS

LIVSGLÆDEN VENDTE TILBAGE

I Mads’ enkelte gode perioder forsøgte
Maria Thomsen i samråd med lægen at
skære ned på medicinen. Hver gang blussede sygdommen øjeblikkeligt op og blev
meget værre.
– Helt rask blev
han aldrig, men vi
kunne holde sygdommen nede, hvis
vi gav ham maksimal dosis medicin.
Det bekymrede os,
for det kan ikke
være sundt for sådan et lille barn at få så meget medicin,
mener Maria Thomsen.
Astmatisk bronkitis er en diagnose,
man primært giver børn i alderen nul
til fire år. Sygdommen kommer oftest

Det er fantastisk, at der
ikke skulle andet til end
en lille kasse, vi sætter
i stikkontakten. ”

Vendepunktet i sygdomsforløbet kom,
da Maria Thomsen hørte om luftrenseren Jimco MAC 500, der skulle have
en gavnlig virkning på en lang række
sygdomme, herunder astmatisk bronkitis. Efter at have anskaffet en MAC 500
oplevede hun på få dage en markant
forandring i Mads’ helbred, humør og
energi.
– Han blev mere glad og havde lyst til
at lege, løbe og grine. Han fik det simpelthen meget bedre. Det er fantastisk,
at der ikke skulle andet til end en lille
kasse, vi sætter i stikkontakten. Vi kunne
simpelthen mærke, at luften var renere i
hjemmet. Med luften renset for bakterier
og virus kunne vi trappe ned for medicinen, uden det gjorde Mads syg, fortæller
Maria Thomsen.

Jonna Nielsen ryger forsat, selv om hun har diagnosen KOL.
Den 48-årige alenemor fra Kolding vil stadig gerne stoppe
med at ryge, men hendes kraftige hosteanfald og afledte
muskelsmerter er nemlig gradvist forsvundet i løbet af et
halvt års tid. Et besøg hos frisøren blev vendepunktet.

H

un har en luftrenser stående, som
forhindrer de
skrappe hårprodukter i at skabe et dårligt
indeklima i salonen. Ifølge
hende havde samme maskine hjulpet andre af med
vejrtrækningsproblemer
samt astmatiske reaktioner,
og hun mente, at luftrenseren også kunne hjælpe mig,
siger Jonna Nielsen, der dog
fra starten var skeptisk.
– Jeg turde ikke tro på, at
det lille apparat kunne gøre
så stor nytte, beretter koldingenseren, der ikke desto
mindre valgte at anskaffe to
luftrensere af typen Jimco
MAC500, der er på størrelse
med en skotøjsæske.
– Det var først og fremmest
i håb om, at de ville gøre en
forskel for mine børn, der
blev udsat for dårligt indeklima pga. passiv rygning og
skimmelsvamp i hjemmet.
Det gjorde udslaget, at forhandleren gav mig muligheden for at få en luftrenser
uforbindende på prøve i 14
dage.

Aldrig mere hosteanfald derhjemme

LUFTEN FØLES
MERE FRISK

Efter at have anskaffet
luftrenserene kunne Jonna
Nielsen hurtig mærke en
bedring.
– Indeklimaet blev mærkbart bedre. Hosteanfaldene
aftog i styrke, og de afledte
muskelsmerter fortog sig.
Alt i alt
følte jeg
mig langt
bedre tilpas
og fik mere
overskud i
hverdagen.
I løbet af
et halvt års
tid ophørte
hosteanfaldene helt,
og det var ikke længere nødvendigt at bruge inhalationsmedicin. Til daglig mærker jeg ikke længere noget
til, at jeg har KOL, fortæller
koldingenseren, der i dag
er fuldstændig medicinfri –
bortset fra, når hun er væk

hjemmefra i længere tid. –
Når jeg er væk i flere dage,
er det stadig nødvendigt at
bruge inhalator. Jeg bliver
tung i hovedet og hoster,
men slet ikke så voldsomt
som tidligere. Problemet
kan løses ved at medbringe
en af luftrenserene.
Dræber mikroorganismer
og forbedre indeklimaet
Jonna Nielsen glæder sig
også over, at luftrenserene
har forbedret
indeklimaet
og reduceret
røggenerne – Luften
føles mere
ren og frisk,
og vi mærker
ikke længere
en kraftig
røglugt, når
vi træder ind
i huset eller snuser til vores
tøj. Ikkeryger der kommer
på besøg, kan heller ikke
lugte, at her ryges. Allermest vigtigt er det, at børnene ikke generes af røgen på
samme måde som tidligere,
siger hun.

“Vi mærker
ikke længere en
kraftig røglugt,
når vi træder
ind i huset ”

FAKTA OM
LUFTRENSEREN
Jimco MAC500
Afhjælper vejrtrækningsproblemer og hoste, samt øvrige reaktioner forårsaget
af allergi, astma og KOL
Reducerer lugtegener fra
bl.a. rygning, brændeovne,
fugt, inkontinens, madlavning og manglende
udluftning
Skaber et bedre indeklima
og forbygger smitte

Ifølge Marlene Olsen fra
AIR-TECH. Som forhandler luftrenserene, eliminerer de bl.a. bakterier,
skimmel og pollen og
forebygger således også
smitte med eksempelvis
influenza. – Teknologien,
som er patenteret af
danske JIMCO A/S, har
modtaget EU’s miljøpris
og anvendes af mange
tusinde private, virksomheder og institutioner
over hele verden. Udover
af personer med KOL.
Vejrtrækningsproblemer,
astma og allergi benytter
de bl.a. til at fjerne
lugtegener fra mados
og brændeovne, kælder
samt campingvogne,
både og sommerhuse,
oplyser hun.

AIR-TECH har i over 19 år været forhandler af dansk producents Jimcos A/S kompakte luftrensningsprodukter i Danmark.
De avancerede og miljøvenlige luftrensere hjælper til bedre indeklima helt uden brug af kemikalier.
Har du brug for mere information se www.air-tech.dk eller kontakt Marlene Olsen på telefon 4051 9933

