
 

 

Droppar mot KOL 
Jag fick diagnosen KOL för några år 

sedan. Jag var storrökare fram till år 

2000 och har de senaste åren haft stora 

problem med andningen. Detta 

påverkade även hjärtat, som växte 

kraftigt och fungerade dåligt. 

Livskvaliteten blev usel eftersom jag var 

tvungen att sälja huset och sluta med 

jakt. En CT som togs hösten 201l visade 

att jag också hade fått emfysem. 

 

En kollega tipsade om naturmedlet 

råggroddroppar (Oralmat). Jag testade 

och efter en vecka var andningen ännu 

sämre, men det stod i anvisningarna. 

Efter ytterligare en vecka kunde jag 

sluta med lungmedicin. För första 

gången på flera år kunde jag dra in frisk 

luft i lungorna igen. Fantastiskt! Jag har 

fått tillbaka livet tack vare rågdropparna.  

 

Jag tycker att det är väldigt synd att 

allmänläkarna inte vill rekommendera 

detta naturmedel när det faktiskt hjälper 

mer än kortisonläkemedel. Men jag vill 

gärna höra om du har någon erfarenhet 

av det – och om du eventuellt känner till 

några biverkningar? 

 

Asbjørn 

 Det var mycket intressant att läsa om din 

erfarenhet av Oralmat. Jag känner väl till 

produkten och har under flera år 

rekommenderat det till patienter som har 

samma eller liknande hälsoproblem som 

du. Många av dessa har haft mycket god 

hjälp av Oralmat, och några har blivit så 

friska att de har kunnat sluta med sina 

vanliga astma- eller KOL-mediciner. 

 

De flesta läkare känner emellertid inte till 

denna produkt. Därför rekommenderas 

det inte ofta. Oralmat kan också användas 

effektivt på barn och ungdomar med 

astma och astmabronkit och liknande. Det 

har vanligtvis inga biverkningar, men 

allergiker ska vara lite observanta. Många 

får ökad slemavsöndring i början av 

behandlingen, men detta är inte farligt och 

regleras med lite lägre dos och 

långsammare ökning av dosen än 

rekommenderad. I många fall måste man 

använda Oralmat under en längre period 

för att upprätthålla ett bra resultat. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Dr. Luneng 
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