
 
CHELATACJA – METODA SKUTECZNA. 

 
MIAŻDŻYCĘ MOŻNA WYLECZYĆ. 

 
Miażdżyca jest jedną z najczęstszych chorób. Uważa się, że jak dotąd medycyna 
konwencjonalna nie znalazła żadnej skutecznej i nieinwazyjnej metody leczenia tej choroby. 
Część lekarzy jest jednak przekonana, że istnieje antidotum na miażdżycę, że można tę 
chorobę leczyć i skutecznie wyleczyć nieoperacyjnie. 
 
Przede wszystkim trzeba wyjaśnić - mówi lekarz - że chodzi tu o metodę, która nie ma nic 
wspólnego z medycyną alternatywną, szarlatanerią itp. Ta terapia znana jest i stosowana w 
świecie, prowadzona przez lekarzy w kilkudziesięciu gabinetach w Polsce. Funkcjonuje 
Polskie Towarzystwo Terapii Chelatowej, którego członkami są uznani specjaliści.  
 
Koordynatorem krajowym jest dr. Antoni Krasicki z Gdyni - prekursor terapii chelatowej w 
Polsce. Zacytuję profesora Zygmunta Antoszewskiego, twórcę polskiego płuco-serca, który 
stwierdza wprost, że terapia chelatowa wypełnia lukę pomiędzy farmakologicznym a 
operacyjnym leczeniem powikłań miażdżycy. 
 

Na czym polega chelatacja? 
 

Nazwa pochodzi od greckiego słowa chele, co oznacza pazur albo kleszcze, szczypce kraba. 
Chory otrzymuje płyny infuzyjne w postaci kroplówek, które powodują oczyszczenie naczyń 
krwionośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych (miażdżycowych) a tym samym 
udrażnia je, poprawiając ukrwienie organizmu. Głównym związkiem wchodzącym w skład 
kroplówek jest EDTA – syntetyczny aminokwas stosowany już przed wielu laty do leczenia 
zatruć metalami ciężkimi jak ołów i rtęć. Substancja ta tworzy z metalami trwałe związki 
dobrze rozpuszczalne w płynach ustrojowych i jako zbędne, szybko wydala je z organizmu 
przez nerki. EDTA w przeciwieństwie do większości leków nie zaśmieca organizmu, nie 
wchodzi w metabolizm i wydala się w całości. Co istotne, zmniejsza ona ilość wolnych 
rodników w ustroju, co do których wszyscy uczeni są zgodni, że są one źródłem dużej ilości 
chorób z nowotworowymi na czele. Po raz pierwszy terapia ta została zastosowana w latach 
’40 podczas II Wojny Światowej w Anglii oraz USA dla osób pracujących w zakładach 
zbrojeniowych. Celem było uchronienie ludzi tam pracujących przed śmiertelnymi skutkami 
pracy w warunkach styczności z oparami metali ciężkich (JR) 
 
Ogromną niekwestionowaną zaletą terapii jest fakt, że stosuje się to leczenie praktycznie raz 
w życiu. Dość ściśle jest określona ilość zabiegów, a efekty jasno przedstawione są z góry, w 
przeciwieństwie do „cudownych leczeń” różnymi biopreparatami, które trzeba brać często do 
końca życia trzy, a jeszcze lepiej pięć razy dziennie. Tego typu zalecenia - by cokolwiek brać 
dłużej niż trzy miesiące - zawsze powinny wzbudzać czujność, czy nie chodzi o zwykłe 
naciąganie. 

Jak technicznie stosuje się terapię chelatową? 
 
Pacjenta po kontroli ciśnienia tętniczego oraz badaniu lekarskim należy umieścić wygodnie w 
pozycji siedzącej lub leżącej, a następnie podaje mu się płyn infuzyjny. Leczenie miażdżycy - 
podstawowe i najbardziej spektakularne wskazanie do chelatacji - przeciętnie obejmuje około 
20 zabiegów w ciągu dwóch miesięcy. Pozytywne efekty terapii odczuwane są przez 
pacjentów bardzo różnie, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Często już po 
kilku wlewach pacjenci zgłaszają wyraźną poprawę samopoczucia - mówi lekarz.  
Zachodzi bowiem zjawisko rewitalizacji. 
 



Mówią Pacjenci 
 

Rozmawiamy z pacjentami korzystającymi z terapii chelatowej: 
 

Pani Krystyna (65lat) jest już po ponad 20 wlewach. Praktycznie nie mogłam już 
chodzić, tak bolały mnie nogi, czułam się słaba, bez życia. Teraz mogę spacerować do woli, 
wyraźnie poprawiły mi się słuch i wzrok. 
 

Pani Henryka (59 lat). Całe życie miałam problemy z krążeniem, a żadne lekarstwa 
nie pomagały mi. Zdecydowałam się na chalaterapię, bo dość już miałam ciągłego bólu i 
zmęczenia. Po 20 zabiegach czuję się znakomicie, poprawiła mi się wydolność, chodzę 
swobodnie, zasypiam bez tabletek. Nabrałam znów ochoty do życia, co najważniejsze 
ustąpiły uporczywe szumy w uszach.  

Pan Jerzy (56 lat) dopiero zaczął terapię i liczy na poprawę stanu zdrowia. 
Intensywnie pracuje jako projektant, ale kłopoty zaczynają się przy jakimkolwiek wysiłku. 
Kilka lat temu skierowano go na operację by-pass’ów - może chelatacja pozwoli jej uniknąć. 
 

Rewitalizacja – Powrót do Życia i do Sił Życiowych. 
 

Nieoperacyjna metoda leczenia rozpuszczająca blaszki miażdżycowe w naczyniach 
krwionośnych, jak dotychczas pierwsza w dziejach ludzkości metoda eliminująca źródło 
wolnych rodników w ustroju. Jest to nowa w Polsce metoda leczenia, która szczególnie 
korzystnie i skutecznie wpływa na zdrowie osób z poważnymi komplikacjami krążeniowymi, 
takimi jak: zawał mięśnia sercowego, przebyty lub zagrażający udar mózgu, czy bóle 
niedokrwienne kończyn. Metoda ta wywołuje zdrowotne zjawisko zwane REWITALIZACJĄ.  
 
To powrót do życia i proporcjonalnych do wieku sił życiowych. Większość ludzi, którzy w 
związku z chorobą czują się znacznie starzej niżby to wynikało z ich wieku biologicznego, 
zgłasza, iż po chelatacji czują się, gdy chodzi o sprawność biologiczną, jak by im ujęto 10-15 
lub nawet więcej lat. 
 
Efekty Kuracji 
 
1. Oczyszczenie Naczyń krwionośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych, ponieważ 

usuwając z blaszek miażdżycowych wapń, powoduje się ich płynne rozpuszczenie. 
Uwapnione złogi miażdżycowe, w miarę - trwającego lata - narastania, utrudniają 
coraz bardziej swobodny przepływ krwi, a tym samym doprowadzanie tlenu i 
substancji odżywczych do komórek i tkanek. Liczne badania wykazały wyraźny 
pozytywny efekt terapii chelatowej na stan oraz drożność naczyń krwionośnych a 
także na przepływ krwi, zarówno przez małe jak i przez duże naczynia krwionośne. 
Odtykanie naczyń rozpoczyna się od tych najdrobniejszych. 

2. Miażdżyca naczyń mózgowych prowadzić może do ostrego niedotlenienia mózgu, a 
przewlekłe niedotlenienie do zmian otępiennych. Po chelatacji następuje wyraźne 
poprawienie ukrwienia mózgowia, a tym samym zapobiegamy powstaniu udaru i 
zmian otępiennych. 

3. Miażdżyca naczyń wieńcowych prowadzi do zawału serca. Po terapii chelatowej 
następuje zdecydowana poprawa czynności serca nawet w zaawansowanej chorobie 
niedokrwiennej. 

4. Miażdżyca naczyń kończyn dolnych wywołuje bóle niedokrwienne, jak również 
powoduje zgorzel i konieczność amputacji (zwłaszcza u chorych na cukrzycę). Chorzy 
po kroplówkach z EDTA bardzo często unikają tych smutnych operacji. 



5. Miażdżyca drobnych naczyń gruczołów doprowadzająca do ich gorszego ukrwienia 
bardzo często osłabia czynności płciowe. Chelatacja poprzez poprawę ukrwienia 
gruczołów czynności te zdecydowanie poprawia. 

6. Kuracja powoduje odtrucia organizmu z toksycznych jonów i cząsteczek metali 
ciężkich, które dostają się do organizmu wraz z zatrutym powietrzem, woda i 
pożywieniem. Cząsteczki oraz jony metali ciężkich są następnym źródłem wolnych 
rodników, które z kolei biorą aktywny udział we wszystkich chorobach o podłożu 
zwyrodnieniowym, jak również w carcinogenezie, czyli procesie powstawania raka. 
Głównymi źródłami NADMIARU toksycznych metali są m in. spaliny, dymy fabryk, 
pyły cementowni, w nadmiernych ilościach dym tytoniowy, chemiczne środki 
ochrony roślin, farby, zjadane środki konserwujące żywność itp. Jest to szczególnie 
ważne dla osób mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich lub w pobliżu 
fabryk chemicznych. Właśnie tam w szczególności spotyka się nadmiar tych 
metalicznych czynników w organizmach ludzkich. 

7. Chorzy zwykle już w trakcie chelatacji zgłaszają ustępowanie szumów w uszach, 
poprawę słuchu, wzroku, pamięci, zmniejszenie się bólu, poprawę wydolności  

płciowej, wyraźną poprawę stanu skóry i włosów oraz inne pozytywne zmiany. Niektórzy 
nawet już po pierwszych wlewach.  
 

Wszystkie te objawy są jednoznacznymi znakami pomyślnie przebiegającej 
REWITALIZACJI, czyli powrotu normalnej dla konkretnego wieku sprawności biologicznej. 
Szczególnie interesujące są relacje osób z objawami zgorzeli nóg, ponieważ ci chorzy bardzo 
emocjonalnie przezywają stopniową poprawę po kolejnych zabiegach, widząc i odczuwając, 
że oddala się od nich groźba amputacji kończyny. 
 

Koordynator Krajowy 
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Ośrodek – Leczniczo-Rehabilitacyjny 
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tel.(58) 623 3360 
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www.drkrasicki.pl 

 
Gabinety Posiadaj Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Chelatowej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZECIN 
      - ul. Sabały 28 
tel: (91) 487 0010 

- ul. Starego Wiarusa 25 
tel: (91) 487 4955 
      - ul. Warcisława 25 D 
tel: 603 179 614 
 
BYDGOSZCZ 

- ul. Gdańska 90 
tel: 601 072 866 
 
POZNAŃ 
        - ul. Kórnicka 24 
tel: (61) 872 0636 
 
 
 

KATOWICE 
       - ul. Żelazna 1 
tel: (32) 359 0935 
       - ul. 3-go Maja 22/1 
tel: (32) 781 8015 
 
KRAKÓW 
        - ul. Zbożowa 2 
tel: (12) 634 3163 
 
WARSZAWA 
         - ul. Albatrosów 12 
tel: (22) 644 0472 
         - ul. Mickiewicza 20/1 
tel: (22) 839 2526 
         - ul. Szymczaka 5 
tel: (22) 632 1514 
LUBLIN 
      - Al. Racławicka 21 
tel: 601 952 498 
 
WROCŁAW 
       - ul. Parkowa 25 
tel: (71) 348 8101 
        - ul. Sokolskiego 55 
tel: (71) 364 3878 
 
GDAŃSK 
        - ul. Burzyńskiego 1 
tel: (58) 769 3866 
 
GDYNIA 
         - ul. Zakręt do Oksywia 3 
tel: (58) 623 3360 

http://www.drkrasicki.pl/

