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SUPERMADRASS OCH SIMVASTATIN
TOG NÄSTA LIVET AV MEJ.
FÖRGIFTADES INNIFRÅN AV RÅTTGIFT &
FICK NEVGAS FRÅN SUPERMADRASSEN
November 2011 utförde jag en renovering av mitt badrum ,med helt nya prylar.
Detta medförde att jag var tvungen att såg upp garagetaket för rörarbeten .
Under detta sågarbeter stod jag så tokigt att 2 ryggkotor snedställdes.
Detta följdes av nästa 2års fruktansvärada konstigheter i min kropp.
När 2 ryggktor påverkar nerverna i ryggen uppstår ofattbara händelser.
De första som upptäcks att man tappar känslen i fötter och ben.
Efter detta uppstår en känsla av att man har kolsyra kokande i hela kroppen ,
paniken är nära. Nu fick jag klat för mej av min kiropraktor som konstaterade
att en kota i ländryggen och en kota i bröstryggen mellan axlarna gått snett ,
detta orsakar dessa hemska upplevelser.
Nu blev de transport till Danderyd för kontroll av ev. Diskbråk ,samt röntgen med
tillhörande blodkontroll.
Här framkom att de fanns lite förhöjd kolisterol halt i blodet. Jag blev hemsänd med
rekomendationer att fram över käka SIMVASTATIN .
Detta utfördes varje dag samtidigt som jag väntade på att ryggen skulle återfå sin funktion .
Nu var de bara de att min kota i bröstryggen inte gillade tryck, jag kunde inte ligga på rygg..
I mitten på februari 2012 beslöt jag att köpa en madrass som formar sig efter kroppen .
För att minska trycket på ryggkotan.
I mitten på februari placeraders denna i min säg, och man låg verkligen helt perfekt.
Utan att känna trycket på den deffekta kotan.
Men i mitten på juni började kroppen visa en massa konstiga symtom.
Jag fick muskelkramper ,kunde knappt resa mej när jag skulle ta mej ur sängen .
Samtidigt började märkliga nevstörningar ,kändes som de var nått som rullade
i kroppen .Detta började i benen ,gick sedan upp i kroppen .
När konstigheterna passerade bröstkorgen blev hjärtpulsen påverkad . Vid kontroll i
liggande ställning kunde pulsen helt plösligt visa 148 /min eller 38/min.
Nu kom paniken vad göra. Jag väntade, in i de sista med att ringa 112.
Men tillsist var man tvungen .
De tog alltd minst en timma innan någon kom. Och varje gång utfördes puls
tryck och sysesättning .Utan minsta anmärkning. . Jag kände mej lika dum varje
gång detta inträffade. Man ringer 112 utan att de går att se nått fel. !!!!!!!

Efter kanske 15 likande tillfällen började troligen alla inblandade undra om jag
hade sinnena under kontroll.
De hade jag inte heller just när jag vaknde ,under tidan jag väntade försvann konstigheterna
mer och mer.
Under den kommade tiden hoppade mina ryggkotor ur stup i ett .
De blev tätare och tätare mellan kiropraktor besök för att få tillbaka kotorna .
Min kiropraktor började undra varför kotorna hoppad snett med allt tätare intervall.
Paniken kom när jag en dag varit hos min kiropraktor och på kvällen liggandes
i sägen råka nysa. Min lendkota åkte nu snett igen .
Denna kväll började upplösning , inkommen med taxi till Dannderys akutmottagning
KL 19.30 började den sedvanliga blodkontrollen .
Under tiden försöker jag beskriva varför jag sitter här. När jag berättade
om mina konstiga muskelkramper .
Då kom en kommentar från en sjuksöterska som sitter och kollar min sjukjornal.
JAG SER HÄR ATT DU ÄTER SIMVASTATIN!!!!! De kan ge muskelvärk,
och påverka musklerna, men jag har aldrig hört att de kan ge kramper.
Denna mening följde mej sedan hela natten fram till Kl 0400 då en mycket
trevlig kvinlig läkare kom . Hon frågade vad jag hade för problem,
så drar jag hela historien igen.
Min första fråga var då , tror du att SIMVASTATIN kan var orsken
till mina muskelkramper. De är inte otroligt sa hon.Vi slutar med dessa i tre veckor
får vi se om de blir bättre.
De 28/6 2012 åkte råttgiftet i soptunnan.Efter 3 veckor var alla mina
konstiga nervstörningar borta. Och min rygg började återhämta sig .
Nu försvann behovet av kiropraktor besök. 4 månader senare kunde jag cykla
upp i backar som tidigare var otänkbart att göra.
Nu började även mina ryggkotor att stabilisera sig .
Alltså ett bevis att SIMVASTATIN bryter ner muskelaturen.
NU kom frågan finns detta ämne kvar i kroppen och ställer till framtida problem .
Men jag lyckades träffa en sjuksköterska på Danderys akutmottagning som hade
kännedom om detta . Efter ca 1 vecka finns inga spå kvar. Samma svar fick
jag från Läkemedelsverket . TACK FÖR DE SVAREN .
Hade jag inte fått dennna panik och åkt till Danderyd och lyckats traffa en
sjuksöterska som hade kunnskap om detta råttgift, så hade jag ibästa fall varit
sittande i rullstol idag.
Trots att jag slutade med detta råttgift, kom ändå mina muskelkramper
och konstiga nevstörningar. Alltså sjukstöterskan hade rätt kramperna kom

inte från råttgiftet.
Nu återsod nya läkarbesök för att hitta orsken till mina kramper.
Min husläkare hittade vad han sa tänkbara orsker till mina kramper.
När han fick veta att jag värmde löskolven första gången när jag var 15år !!!
Och jobbar med Tv service i 25år . Då kom han på en ide .
Du kan var blyförgitad. Lödrörken förr innehöll mera bly än idag och de kan
sätta sig i musklerna via inandning av lödröken .
Alltså ett uppslag som med förde ett speciellt blodprov .
Blodprovet visade att ingen blyförgiftning förrelåg.
Jag fick även en remiss till en specialklenik där man mäter muskelimpulser mm .
Nu inträffade följande ,jag råkade upptäcka en kväll att mina konstiga
nevstörningar i benen inträffade just denna kväll efter att jag befunnit mej i
ryggläge ca 3 timmar !!!!
Nu snappt upp ur sängen som en raket innan konstigheterna fått komma upp
längre i kroppen .
Vid detta tillfälle skiftade jag min fina ”” SUPERMADRASS ””till en 50år
gammal skumgummimadrass. Klockan var då 0200. efter ca 1timma
märkte jag att mina konstiga nervstörningar markant minskade i benen.
KL 400 var jag helt fri får detta otyg i kroppen . Somnade där efter några
timmar och allt var lungt när jag vaknade. .
Nu infanns sig följande fråga ,var detta bara inbillning att problemen försvann.!!!
Man började tro detta. De kan inte komma från sängen, dina muskelproblem , sa många jag
talade med.
För att bevisa för mej själv skiftade jag madrassen igen nästa natt. In tog sägläge
KL2200. Mycke riktigt kl 0200 då kom nervstörningarna tillbaka i benen .
Alltså var mina mistankar rätt.
Upp igen skiftade till den gammla madrassen . Ner i sängen igen och väntade,
mycket riktigt efter en timma avtog otyget i benen .
Nu var de klart de var min fina ””SUPERMADRASS”” som måste avge något som gick
in i kroppen när temperaturen ökat till ca 30/40g från kroppen . Kroppen avger ju
ca 100watt detta blir värme i madrassen .
Om nu detta gick in via andningen eller via huden eller båda vägarna de kan
jag inte konststera . Jag vågade inte testa en gång till . Man vet ju inte hur stor nivå
av detta man har kvar i kroppen efte ett dygn.
Nu var det klarlagt hur mina muskelskramper , konstiga nervstörningar,
och fullständig kasos på hjärtverksamheten orsakades av, min SUPERMADRASS
som var boven i dramat.

När jag nu börjar tänk efter trodde jag att mina tänder också börjad ruttan
bort ,kunde kanppat tugga utan att de högg på nått ställe.
Men vid en tandkontroll sa tandläkaren , jag kan inte finns nått fel på dina tänder ?????
Nu förstår jag även detta orsakades av något som lagrades i kroppen som kom från
madrassen .
Nu hade jag fått svaret på många olösta gåtor som mina läkare har försökt hitta med att test
olika tabletter efter mina försk att beskriva vad jag upplede.
Jag kom undan med blotta förskräckelsen från råttgiftet . Men madrasens nervgift , visar
sina spår och kommer troligen att fortgå i de tysta ,och långsamt förinta mina nerver.

Nu har jag fått svar på mina misstankar .
Efter besök hos neurofysiologen framkom att jag en lindrig polyneuropati i armar och
ben .
Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i nerverna
som finns i benen, och leder till att man gradvis får sämre känsel i fötterna och svårare
att gå. Så småningom kan besvären krypa uppåt längs underbenen och man kan få
symtom på andra ställen i kroppen.
Nya upptäckter min hörsel verkar även blivit påverkad av detta
gasmoln.
Följande finns att läsa.
Ämnen som experterna uppmärksammar som hörselskadande
redan vid nivåer nära gränsvärdet är lösningsmedlen styren,
toluen och koldisulfid, metallerna bly och kvicksilver samt gasen
kolmonoxid.
Säkerligen var de något av dessa ämnen som lösgjordes ur
madrassen när temperaturen ökade ,efter ca 3 timmar.
Konsentrationen av denna gas ökade i takt med tiden . Efter ca 5
timmar vakande jag av kramperna i kroppen , och förstod
ingenting. Vad denna gas ställde till med i kroppen börjar nu visa
sig.
Nu finns troligen ingen återvändo . Kroppen kommer att indikera
mer och mer nervstörningar.

Besvären börjar i fötterna
Poly betyder flera, neuro står för nerv och pati för sjukdom.
Om man har polyneuropati har man en sjukdom i flera av kroppens nerver.
I början brukar man mest ha besvär i fötterna.

Man får sämre känsel, musklerna kan bli svagare och man kan få svårt att gå och hålla balansen.
Besvären kan sedan krypa uppåt längs benen och man kan få symtom på andra ställen i kroppen.
Det finns flera former av polyneuropati. Det vanligaste är att sjukdomen utvecklas långsamt, men
ibland kan det gå snabbare.

Kan ha många orsaker.
Giftpåverkan av tungmetaller och lösningsmedel. Från madrassen .
Det är ju helt omöjligt för en läkare ,hur goda kunskaper som man än har att
lösa ett problem som man inte känner orsken till.
När man läser följande VAR& HUR denna madrass tillverkas är svarte givet.

Följande ger inget större förtroende av vad som kan finns i denna
skummadrass.
VARNING FÖR DETTA MÄRKE ”””Relaxium ”””

Eftersom jag käkade råttgiftet samtidigt som jag låg på madrassen kan man ju
tänka sig vad som hände i kroppen . Jag försökte på alla sätt att träna upp musklerna
för att få kotorna stabila . Samtidigt ökade nerbrytningan av musklerna pgv. Råttgiftet.
Tackvare försämringen av musklemassan från råttgiftet ,blev kramperna änvärre,
detta medförde att ryggkotorna drogs ihop och trycket på nerverna ökde .
Nu fick jag en fruktansväd tinitus ojlud . De brusade som i ett vattenfall med
vobblande ljud ovanpå. Detta minska om jag tog Paraflex . Käkade Paraflexn
dugnet runt i 2veckor.

Då insåga jag att detta kunde inte fortsätta.
Till detta kom så gasmolnet från madrassen att sätta sig i nervsystemet .
De störningar som snurrade i nerverna ,fick hjänan att sluta totalt felaktiga slutsatser.
Den kom då att styra musklerna till KRAMP i hela kroppen , och fick
hjärtverksamheten att totalt tappa synk. Samt att på nått sätt tala om att
jag hade tandproblem .

Läs om detta .
http://hullopillow.com/that-memory-foam-smell/
Detta är bevis nog.
One traditional memory foam mattress may have over 61 chemicals used in its
creation.
http://www.beded.org/what-is-in-a-memory-foam-mattress/
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