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Vörken försvonn
direkt efter en
behondting!

Slovico Mijotovic levde med svÖr smÖrto
i över tio ör efter en whiplosh-skodo.Vorje
lökorbesök slutode med ott hon fick nyo
vörktobletter. Men hon blev boro sömre

- tills hon fick ett gott rÖd ov en okond kvinno,
AV LISE ANDERSSON FOTO: LT EOSMÖV, CARINA SALOMONSSON

lavica Mijatovic, 57, kom
1993 till Sverige ochVäxjö
från krigets Kroatien med

sina två döttrar. Med sig ibaga-
get hade hon också en whiplash-
skada som läkarna konstaterat
efter ett fall från en byggnads-
ställning i hemlandet.

-Men eftersom jag inte kiin-
de något efteråt tänkte jag inte
så mycket på det, berättar Sla-
vica. Inte förrän jag började få
problem med spänningar och
viirk i nacken och axlarna.

Slavica var på åtskilliga lä-
karbesök. Men eftersom hon
hade mest besvtir med ryggv?ir-
ken utgick läkarna från att det
var ischias och vanliga rygg-
smärtor och fortsatte skriva ut
viirktabletter och rekommende-
ra sjukgymnast.

-Men vzirken blev bara viirre
och spred sig vidare till armar,

rygg och ben. Läkarna sa att jag
skulle gå mycket. Gå! Jag or-
kade ju knappt stå, ibland grät
jagbara av smärtan.

Men nrir hon i våLras besökte
Kulturhuset i nya hemstaden
Göteborg mötte hon en kvinna i
SO-årsåldern som skulle föränd-
ra hennes liv.

-Det var ont om stolar så jag
erbjöd henne att sitta, även om
jag själv hade fruktansviirt ont.

Kvinnan sa att hon kunde stå
hur länge som helst för hon hade
fått behandling för sin rygg. Sla-
vica flck en broschyr om en be-

handling som hette Atlantotec-
metoden på en klinik i Gnosjö.

-Jag såg ju hur pigg damen
var, såjag läste broschyren och
bokade tid.

Slavica, som knappt visste
var atlaskotan satt, förviintade
sig inte att hon skulle mtirka nå-
gon större skillnad. Men dåir

hade hon fel.

-Behandlingen var både
skön och avkopplande och ef-
teråt släppte all viirk, det var en
sådan befrielse! Jag kom in som
en sjuk människa, men gick ut
som en frisk!

Fotograferingen efteråt visa-
de att Slavica hade blivit två
centimeter längre och att hon
kunde vrida huvudet mer.

-Jag kunde andas och kände
hur rak jag blev. Det var som
om någon dragit upp mig i ryg-
gen!

Och Slavica, som gjorde be-
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F Fiirskiuten atlaskota

En sned otlos-
koto påverkor
helo kroppen
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Först undersöks atlaskotan noga för att se om den rir
förskjuten i förhållande till skallbenet. Efter under-
sökningen mäts och fotograferas patienten för att se
hur förskjutningen påverkar kroppen.

Under behandlingen ligger patienten 15-20 minu-
ter på magen, samtidigt som muskulaturen i nacken
och utmed ryggraden värms upp med infravrirme. Diir-
efter behandlas området med den speciella Atlantotec-
metoden. En vibrationsmassage, med två special-
utformade stavar, mjukar upp spända muskler och
ledband. Varje punkt masseras 1-2 minuter och dåir-
efter balanseras atlaskotan i rätt läge.

Efter behandlingen fotograferas patienten igen. Då
har de flesta blivit rakare och 1-2 cm längre.
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Terapeuten
Heidie
Johansson
driver
kliniken
Atlaskotan
i Gnosjö
och svarar
här på
frågor om
Atlantotec-
metoden.

Vorfor
ör otlos-
koton så
viktig?
Atlaskotan

-Cirko 70 procenl
ov befolkningen
hor nögot slogs
förskjutning
ov oiloskoton,
söger teropeuten
Heidie Johonsson.

sitter högst upp på ryggraden,
närmast hjiirnan, så när den
ligger rätt förbättras blodflödet
vilket innebär bättre syresätt-
ning till hjiirnan. Men många
har en snedställd atlaskota utan
att veta om det. Om den är
sned kan resten av ryggraden
bli sned och det påverkar hela
kroppen.

Vilko kon ho koton
ur position?
Många fler än de som upplever
att de har besvär. Det beräknas
att cirka 70 procent av befolk-
ningen har något slags för-
skjutning av atlaskotan. En
teori rir att kotan redan under
förlossningen kan hamna lite
ur position. Kotan kan även b1i
snedställd när man halkar,
trampar snett eller cyklar
omkull, det behöver alltså inte
vara något större fall eller
olycka.

Vem kon bli hiölpt?
De som har huvudviirk,
migrän, ryggvärk, långvariga
smärtor efter whiplash,
tinnitus, yrsel eller annan
balansstörning, nacksmärtor,
cirkulationsbesvär med mera.
Men även de som inte har ont
blir piggare eftersom cirkula-
tionen förbättras, man blir mer
avslappnad och sover bättre.

Foris pö nöslo sido
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Vod soger !ökoren?
Olle Bunketoqp. över-
liikare på ortopediavdel-
ningen på Sahlgrenska i
Göteborg, säger så hiir
om Atlantotec-metoden :

-Det låter ju bra. mero-
den bygger på att man an-
vänder en vibrerande ap-
parat som ger djup

massage, och massage rir
en gammal kzind metod
för att lå muskularurer arr
slappna av. Om skadan
finns i översta delen av
halsryggen och muskler-
na blir spiinda i dena om-
råde iir det logiskt att det
skulle k-unna ha effekt.

Om inget annat fungerat
tycker jag man kan pröva
behandlingen, jag kan
inte förstå att det kan vara
något farligt om det sker
med försiktighet. Men om
man försöker manipulera,
vrida eller böja skulle jag
varna för det. Olle Bunketorp.

handlingen i juni i år, fortsätter
bara att bli bättre.

-Jag har inte längre kalla hiin-
der och fötter eftersom cirkula-
tionen kommit i gang. Tidigare
hade jag svårt att sova för att
benen v:irkte, men nu sover jag
fantastiskt bra utan sömnpiller.

Åven omgivningen har miirkt
att Slavica blivit som ny. Hon
har också slutat att röka eftersom
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det inte passar hennes
nya, friskajag, och har
börjat träna på gy-.

-Jag behöver inte j
viirktabletter längre,
nu iir jag ute och
går långa prome-
nader i stiillet. Jag
har fått ett helt nytt
liv och det iir under-

Skrfy ffJJ css/
Varje vecka bjuder vi på
nya intressanta medicin-
och hälsoreportage. Berätta
vad du tycker om dem eller
vad du skulle vil.ja läsa mer
om. Adressen är: Medicin,
Hemmels Veckotidning,
205 35 Molmö. Du kan

även meila till

O Atloniotec-metoden uivecklodes ov schweizo ren
Alfredo Lerro.
O I Sverige stortodes den försto kliniken i Stock-
holm 2008. I dog finns fyro Ailoskoton-kliniker:
Stockholm city. (ungens kurvo. Gnosjö somi
Hoporondo och flei ploneros. Förutom i Sverige
finns kliniker i Schweiz.Tysklond, Östenike, ltoliän,
Sponien och Slovenien.
O Atlontotecmossören ör speciolutbildod mos-
sogeteropeut. Prisei för behondlingen ör 269O kr.
Dö ingör behondling 60 min och öven öterbesök
med vormebehondling, mossoge och kontroll.

medicin@hemmets.
oller.se Skriv gärna
också till våra duktiga

hälsoexperteq
adresserna
hittar du på

respektive
sida.
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Hj*rtct, i§lcr
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€ Att gå ner i vikt
med olika typer av
dieter har blivit po-
pulärt, men det passar '.. , ',,

inte alla. 40000 med-
elålders svenska kvin- ':,. :

nor har i l5 års tid följts
av bland annat forskare
vid Karolinska institutet och
Linköpings universitet.

Studierna visar att en kost med
för lite kolhydrater och mycket pro-
tein ökar risken för hjiirt-kärlsjukdom.
Atminstone om du äter LCHP-kost (low
carbohydrate-high protein) regelbundet. Och ju
mer protein man äter, desto stör:re risk.

Kanske dags att påminna om Livsmedelsver-
kets klassiska tallriksmodell? Dela upp tallriken i
tre delar, två lika stora delar med potatis, pasta,
ris, bulgur eller bröd (g2irna fullkornsvarianter)
och grönsaker, rotfrukter och frukt.

§cnk febern
med kaffe sch
iCIrdgubbar!

* Är du allergisk mot parfym?
Du är inte ensam! Enligt en

stor europeisk studie är
parfymallergi den näst
vanligaste formen av allergi
efter nickelallergi.

12000 slumpvist utvalda
personer i Sverige, Tyskland,
Nederländema, Portugal och
Italien intervjuades och 3 000
lapptestades mot al lergi.
vilket gör studien till den mest

omfattande i sitt slag. enligt
Ake Svensson. överläkare
vid Hudkliniken på Skånes

Den som är överviktig kan låta grönsaksdelen
fylla upp till hälften av tallriken. Avsätt minsta
delen till kött, {isk, ägg eller baljväxter, exempel-
vis bönor.

Krilla: Dagens Medicin och Livsmedelsverket

universitetssjukhus som varit
centrum för arbetet med
studien.

Resultatet visar att ca 6,5
procent ur normalbefol kningen
har nickelallergi och ca 1,4
procent är allergiska mot
parfym som bland annat finns i
kosmetika och olika hudvårds-
crömer.

Kalla: sKanes
universitetssjukhus
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Nör mörker mon
en förbättring?
Niir kotan kommer på rätt
plats upplever flera direkt
under behandlingen att
spänningar försvinner i
nacke, huvud och rygg.
Men processen fortsätter i
flera veckor, ibland
månader. Många gånger
får man även andra
positiva saker på köpet,
magbesvzir försvinner och
blodtrycket blir normalt,
troligen på grund av att
trycket på vagusnerven
minskar. Vagusnerven
förmedlar bland annat
känselimpulser från
lungor, hjärta, mag-tarm-
kanal, lever och mjälte.

Hur lönge
voror effekien ?
T normala fall bibehåller
kotan det korrekta läget
hela livet, om man inte
råkar ut för något så att
dess position åter rubbas.

Kon mon få
biverkningor?
En del kan få en lätt
huvudvrirk och känner att
det spänner och drar i
musklerna, vilket bara
tyder på att kroppen hål1er
på att ställa om sig. Men
också utrensningssymtom
som rinnande näsa och lös
mage kan förekomma en
tid.

Vilko skq inte göro
behondlingen?
Om man iir gravid, har
kraftig osteoporos ( ben-
skörhet) i halskotpelaren
eller har stelopererat
atlas- och axiskotorna.
Dessutom måste man vänta
minst två månader efter en
whiplashskada innan
behandling.

Finns det någro risker
med behondlingen?
Nej, metoden är en effektiv
massage av enbart musku-
laturen. Vi utför inga
vridningar eller knäck-
ningar.
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§ Så här mitt
i för§lnings-
tider kom-
mer en väl-
kommen
nyhet till
alla er som
tycker det
iir besviirligt att svälja våirk-
tabletter. Nu går det näm1i-
gen att stoppa feber och vtirk
med ett välsmakande pulver
som du strör på tunganl

Pinex dospåsar med
granulat innehåller
paracetamol och
finns ijordgubbs-
och kaffesmak.
Medlet verkar
snabbt, full effekt
uppnås redan efter
30-60 minuter.

Pinex dospåsar
siiljs på apotek och

Möngs parfymallengiker

finns i både250 mg och
500 mg, ca-pris 4l:- för
10 doser.
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