
Elmedistraal V Apparatet giver øget livskvalitet og større velvære - 
uden smerter og bivirkninger. Et apparat til hjemmebrug!



Elmedistraal er en dansk medico-virksomhed der har specialiseret sig i
udvikling, produktion og salg af udstyr til elektromagnetisk anvendelse.
Elmedistraal-metoden blev opfundet af atomfysiker Henning Rosengart i 
1974 og er patenteret i bl.a. Europa og USA.Virksomheden drives i dag
af hans søn, Kurt Rosengart.

Elmedistraal har hovedkontor i Hjørring hvor udviklingsaktiviteterne foregår, og 
hvorfra salgsarbejdet ledes. Produktionen foregår hos underleverandører i 

Danmark.  

.





 ”Metoden har virkning på 
dybereliggende væv.”

Hvilke problemer kan behandles?

Elmedistraal-metoden virker direkte ind på blodkar-

rene og har derved effekt på kredsløbsproblemer. 

Elmedistraal-metoden forbedrer blodcirkulationen der 

er forudsætningen for de fl este af kroppens funktioner. 

Også muskelspændinger, sportsskader, knoglebrud 

og heling af sår er områder hvor Elmedistraal er 

effektiv og giver bedre velvære.

Overlæge Dr. med. Ernst Chr. Hansen, Københavns 

Kommune Hospital har afprøvet Elmedistraal

apparatet gennem 8 år og udtaler, at apparatet har 

effekt på følgende lidelser:

• Prikken i fødder og tæer

• Uro i benene

• Smerter og kramper i benene

• Skinnebenssår der ikke vil heles

• Knoglebrud der har svært ved at gro sammen

• Hævede ben og fødder

• Muskelspændinger

• Forhøjet blodtryk

• Forstuvninger

• Blodsamlinger

• Tennisarm

• Hovedpine

• Elmedistraal V

- metoden er smertefri

og uden bivirkninger



Jørn Justs blev behandlet 
med Elmedistraal

Jørn Just har mangeårig svær blodtryksforhøjelse, som 

efterhånden er under kontrol på 4 stofs behandling. Som 

forsøg på Jørn Justs foranledning seponeredes præpa-

ratet fysiotens, hvorefter blodtrykket steg fra 150/80 til 

190/80.

Efter start  på Elmedistraal så vi et blodtryksfald til 155/95, 

vi forsøgte derefter at seponere præparatet carduran 

med blodtryksstigning til 195/105 til følge. Denne stigning 

kunne ikke neutraliseres med Elmedistraal, hvorefter vi 

måtte genoptage carduran behandlingen. Dette lille forsøg 

synes således at vise at Elmedistraal hos Jørn Just har 

haft en vis blodtrykssænkende effekt.

Hurra nu kan jeg sove

Hej jeg hedder Eva Nielsen, Gistrup. Jeg er en kvinde på 

48 år, jeg har gennem de sidste 20 år haft hovedpine hver 

dag, når jeg stod op. De sidste 10 år har jeg desuden 

også døjet med at det trak / uro i mine ben - derfor har jeg 

mange nætter har tit siddet oppe til langt ud på natten, da 

jeg ikke kunne fi nde ro i min seng, pga. smerter.

 Jeg kunne mærke en bedring, allerede efter første gang 

jeg prøvede Elmedistraal apparatet. Efter at jeg har brugt 

Elmedistraal V. 20 gange, holder jeg det nu vedlige ved at 

bruge apparatet 1 - 2 gange om ugen.

Resultat:

Jeg kan igen sove om natten, jeg har ikke hovedpine 

mere, og jeg har fået meget mere energi, og mine daglige 

smerter er væk. Bedst af alt jeg har ingen bivirkninger. 



Sådan bruges
apparatet

Elmedistraal V er udviklet til hjemmebrug hvor 

klinikdamen kommer hjem til dig med et apparat. 

Apparatet må alene anvendes på musklerne i arme og 

ben. Her samles blodkar og nervebaner hvorved der 

opnås den bedste virkning. 

Apparatets linser og elektroder skal sidde på arm eller 

ben i 30 minutter. Brugen af Elmedistraal har den største 

effekt først på dagen. Den bedste effekt opnås ved brug 

to gange dagligt i fem dage, pause i to dage o.s.v. i en 

måned. 

Har der kun været ringe effekt anbefales det at fortsætte. 

Virkningsgraden er meget individuel, og på nogle men-

nesker har metoden ingen effekt. Erfaringerne viser dog 

tilfredsstillende resultat for ca. 60-80 % af brugerne.

 ”Erfaringerne viser
tilfredsstillende resultat for 
ca. 60-80 % af brugerne.”



Fra skibe, tog og fl y til atomfysik
og hospitalsudstyr

Henning Rosengart var oprindeligt 
teknikumingeniør på B&W skibsværft i 
København, men rejste efter krigen til 
Sverige for at udvikle diesel-lokomotiver. 
Her konstruerede han også verdens 
første reaktionsmotor som kunne få et 
fl y til at fl yve hurtigere end lyden. På vej 
til en præsentation af motoren i Tyskland 
blev han involveret i en trafi kulykke som 
invaliderede ham. 

Rekonvalescenstiden udnyttede 
Rosengart til at læse til civilingeniør i 
elektronik og atom- og kernefysik ved 
Chalmers Tekniske Højskole i Göteborg, 
hvor Rosengart også fi k sin medicinske 
eksamen. Herefter blev han ansat ved 
hospitalsvæsenet i Göteborg og Bohus 
Län til at udvikle og kontrollere forskelligt 
hospitalsudstyr.

Det var endnu en ulykke der bragte Hen-
ning Rosengart frem til opfi ndelsen af 
Elmedistraal-metoden. 

Efter en sejltur faldt han ned og kom 
i klemme mellem båden og kajen og 
pådrog sig et kompliceret brud på det 
ene ben. Han var plaget af vedvarende 
smerter i benet selv efter at det var groet 
sammen. Derfor begyndte Rosengart at 
udvikle et apparat der kunne få blodet 
til at cirkulere hurtigere i et dårligt ben. 
Hans teori var at det kunne ske ved at 
påvirke blodets elektrisk ladede partikler 
ved hjælp af elektromagnetisme.

Det første kliniske forsøg blev gjort af 
kongelig medicus Percy Nordqvist på 
Vasa Sjukhus i Göteborg som behand-
lede otte patienter der alle havde så 
dårligt kredsløb i benene at de stod 
foran amputation. De syv blev fuldstæn-
dig helbredt, mens den ottende var for 
medtaget og måtte have benet sat af. 
Henning Rosengart brugte selv apparatet 
og blev helt smertefri.



Hvis du har spørgsmål eller ønsker 
yderligere oplysninger om metoden er du 
velkommen til at kontakte os.

Dokumentation for virkningen
Da Henning Rosengart opfandt behandlingsmetoden, tog han ud-
gangspunkt i atomfysikkens og magnetohydrodynamikkens teorier om, 
hvordan elektromagnetisk påvirkning af en celles atomer og ioner vil 
påvirke dens ydre egenskaber og aktivitet. Disse teorier er kendte og 
veldokumenterede, men metoden anvendes her for første gang. Det 
magnetiske og elektriske felt danner kinetisk energi, som overføres til 
cellerne og derfor hjælper på de forskellige lidelser. 
Dens virkemåde er videnskabeligt udredt og dokumenteret, men det 
etablerede sundhedssystem har endnu ikke taget metoden til sig.

Elmedistraal-apparatet er imidlertid testet og dets virkning 
dokumenteret af forskere på bl.a. Universitetshospitalerne i 
Birmingham, Queen Elisabeth, Militærhospitalet Combermere Barracks 
i Windsor Wales College Of Medicinei, Cardiff, Academic Centre 
Landough. Hospital Norge: Fredrikstad, Åssiden og Namdal County 
Hospital. I Sverige på Vasa Sjukhus og på Karolinska Sjukhus i 
Stockholm, Universitetsklinikken i Lund, alle hospitaler har udført 
behandlingerne med dobbel blind placebo test. Resultater af testene 
findes bl.a. I "European Journal Of Physical Medicine And 
Rehabilitation lægejournalen fra 1984 og i Us Department Of Health & 
Human Service, Vertriebanalyse Aus Elmedistraal-Geråte Zwecks 
Einfuhrung Auf Dem Deutschen Marktdu.. Også kliniske behandlinger 
på Kommunehospitalet i København af chefoverlæge dr. med. Ernst 
Chr. Hansen, igennem 8 år, og påVasa Sjukhus i Göteborg af liv. med. 
Percy Nordquist, viser gode resultater. 

Patenteret i Danmark, Sverige Europa og USA
Apparatet er CE-mærket efter følgende Demco nr. 93767, CCA DK 626, Telecom TD-
L312-3.44.

Ved bestilling af apparater eller forespørgsel:
Mail adresse: kurtrosengart@hotmail.com
eller tlf. 28 92 84 04

Administration og salgsafdeling

Elmedistraal A/S
Jammerbugtvej 1
9800 Hjørring
Tlf. 28 92 84 04




