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Øre, hørelse
Øresusen (tinitus), 
propper i ørene, lydøm-
findighed, nedsat hørelse, 
normale lyde opfattes som 
høje og hårde.

Hoved, nervesystem 
Hovedpine, nedsat koncentra-
tionsevne, hukommelsesproble-
mer, svimmelhed, 
muskelsitringer

Næse, lugt
Overfølsom overfor  
cigaretrøg, mados, bilos, 
parfume mm. Evt. tab af 
lugtesans. Næseblødninger 
om natten.

Smag
Vanskelig af smage nu-
ancer.

Lunger
Tung vejrtrækning. Følelsen 
af at man ikke kan få 
vejrtrækning ind, men kun 
puste ud.

Nyrer, mave, tarme
Belastet nyrefunktion,
urinvejsinfektion.
Kvalme, sure opstød, oppustet 
mave, mavesmerter.  
Forstoppelse, diarre.

Muskler
Muskelsvaghed, man
orker fx ikke at løfte  
noget tungt.
Muskelsmerter,  
betændelse i led og det 
omliggende væv i over-
arms- og skulderbladom-
råde. Opvågning med 
opsvulmet og smertefuld 
hånd. 

Hud, hår 
Bumser, bylder, kløe, sår, eksem. 
Sveder meget. Hårtab, mørkere hår.

Syn, øjne
Tågesyn, synsforstyrrelser, lyn foran 
øjnene, matte øjne, smerter i øjnene, 
”røde øjne”.

Mund, hals, tale
Blister i munden, øget spytsekretion, 
metalsmag, brændende følelse, hvide 
pletter på tungen opsvulmet tunge 
med tandaftryk. Uforklarlig tandværk, 
løse tænder, tænderskæren (også 
når man sover), blødende tandkød.
Halsinfektion, slim i halsen, sår i 
halsen, ”klump” i halsen, 
vanskeligt at synke, tab af
 stemmen, udtalevanskeligheder 
(krøller på tungen).

Hjertet
Uregelmæssigt hjerteslag, stærke slag 
vekslende med svage, forhøjet puls.

Immunforsvaret
Allergier, astma, forkølelser, bihule-
betændelser, forstørrede lymfekirtler, 
ekstremt nedsat immunsystem.

Psykiske reaktioner
Koncentrationsproblemer, rastløshed, 
manglende tiltagslyst, irritabilitet,
 depression, skyhed, angst.

Herudover
Menstruationsforstyrrelser, 
skedekatar, skælvinger, problemer 
med at falde i søvn. Feberanfald. 
Smerter og stivhed i led. 
Stofskiftesygdomme, vægttab.

Hvad kan du gøre?
Du kan blive testet for om du er belastet af dine amalgamfyldninger, eller du kan få dem skiftet ud med et 

mere hensigtsmæssigt materiale. Men det er vigtigt, for at opnå et positivt resultat, at udskiftningerne fore-
tages med forskellige sikkerhedsforanstaltninger, så der ikke sker en yderligere belastning.

Efterfølgende bør du afgiftes for det kviksølv, der har ophobet sig i kroppen. Hvis du fravælger afgiftningen, 
vil du sandsynligvis stadig mærke de symptomer, som kviksølvet har forårsaget. 
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