ANNONCE FOR RANDERS AKUPUNKTURHUS

Knuds ødelagte syn er blevet
reddet af nåle og infrarødt lys
En markant synsforværring og en
nedslående melding fra øjenlægen fik
sidste år 72-årige Knud Hedensted til at
opsøge Randers Akupunkturhus i forsøget på at forhindre øjensygdommen
AMD i at ødelægge hans syn. Nu har
Knud fået mere, end han havde turdet
håbe på.
Før jeg startede med at komme i
Randers Akupunkturhus, var synet på
mit dårlige øje på 17-18 procent. I dag
er det lige i underkanten af 80 procent. Det er altså en forbedring på 60
procent.
72-årige Knud Hedensted lyder som
om, at han selv har svært ved at forstå
den markante forandring, der er sket
i hans liv siden, han i februar 2021
oplevede en markant forværring i sin
synstilstand. Men den er ikke desto
mindre sand.
- Jeg gik til min øjenlæge, som sagde, at
der intet var galt med mit øje. Men det
kunne jeg jo mærke, at dervar. Derfor
begyndte jeg at lede efter noget, der
kunne afhjælpe det, jeg oplevede. Og
det eneste, jeg stødte på, var akupunktur.
Derfor ringede han til Randers Akupunkturhus, som er ét af ganske
få steder i hele landet, der tilbyder
lysbehandling til ældre med AMD (også
kaldet øjenforkalkning).
En tydelig forandring
Indehaver af Randers Akupunkturhus,
Jørn Jensen, tilså Knud Hedensted, og
herefter startede sidstnævnte op i et
AMD-behandlingsforløb bestående af
15 behandlinger med akupunktur samt
infrarød lysbehandling i øjet.
Og cirka halvvejs i forløbet kunne
pensionisten fra Spentrup fornemme
den gavnlige effekt af akupunkturen og
lysbehandlingen.
- Jeg fik det markant bedre. Og jeg
kunne mærke forandringen helt
tydeligt. Underteksterne på fjernsynet
buede jo fuldstændig vanvittigt, inden
jeg ringede til Randers Akupunkturhus,
men de blev stort set rettet ud i løbet af
behandlingen, siger Knud Hedensted.
I dag har Knud Hedensted fået konstateret våd AMD ved øjenlægen, hvilket
gør, at han med jævne mellemrum
tager på hospitalet for at få nogle medicinske indsprøjtninger, der skal forhin-

dre, at skaden på hans syn bliver værre.
Men den nylige diagnose ændrer ikke
på hans oplevelse af den service, han fik
ved Randers Akupunkturhus.
- Akupunkturen hjalp mig i den tid, hvor
øjenlægen ikke kunne. Og på Skejby
Sygehus siger de, at det for dem er
helt uhørt, at patienters syn er blevet
så meget bedre, som det er tilfældet
for mig. Derfor kan jeg kun tænke, at
forbedringen skyldes, at jeg samtidig
får akupunktur og lysbehandling, siger
han.
Forbedret syn og velvære
I Randers Akupunkturhus er indehaver
Jørn Jensen glad for at kunne have
hjulpet Knud Hedensted med at have
fået en højere livskvalitet.
- Det er fantastisk at kunne få lov til at
give andre mennesker synet. Jeg kan
ikke udstede garantier, men i Knuds
tilfælde har vi formået at forbedre hans
syn, mens det hos andre er lykkedes at
bremse synsforværringen, siger Jørn
Jensen.
Knud Hedensted har besluttet at
fortsætte med at tage på jævnlige
efterbehandlingsbesøg hos Randers
Akupunkturhus, alt imens han også får
sine behandlinger på Skejby Sygehus.
- Jeg synes, det er en god investering,
som udover at hjælpe på mit syn også
giver mig velvære, siger han.
Ud over behandling af AMD tilbyder
Randers Akupunkturhus blandt andet
også at hjælpe sine klienter med
behandling af smerter, allergi, angst og
stress.
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• INFO omJørn Jensen er blandt andet
uddannet fysiurgisk massør, akupunktør
og kraniosakral-terapeut.
• Han har arbejdet som massør siden 2002
og haft sin egen akupunkturklinik siden
2014, hvor Auning Akupunktur blev startet.
• I 2018 har Jørn Jensen udvidet sin
forretning og opstartet klinikken Randers
Akupunkturhus på Haraldsvej 60 indgang
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