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Behandeltips RS virus: 
 
De RSV of kortweg RS virus is een wereldwijd verspreide ziekteverwekker van ziekten van de 
bovenste en onderste luchtwegen en behoort tot de virusfamilie Paramyxoviridae, die ook 
mazelen of bof veroorzaken, en is wereldwijd verspreid. 

Het RS-virus heeft een dubbellaags lipidenomhulsel die kan samensmelten met het 
celmembraan van de gastheercel. Op deze manier wordt het genetisch materiaal van het virus 
in de longcel ingebracht. 

Bovendien leiden speciale eiwitten van het virale membraan tot de samensmelting van 
naburige cellen van het longweefsel en dus tot de vorming van gigantische cellen met 
verschillende celkernen, de zogenaamde syncytia. Dode cellen, migrerende cellen van het 
immuunsysteem en slijm verstoppen vervolgens de bronchiën. 

Symptomen van RS: loopneus, droge hoest, niezen en keelpijn. In ernstige gevallen is er 
koorts en symptomen die doen denken aan kinkhoest, evenals ratelende geluiden en zware, 
versnelde ademhaling. 

In de testset KTT virussen/schimmels zijn de ampul paramyxovirussen  opgenomen.    

Hierbij moeten ook de ampullen: 
 
 => gamma herpesvirussen / EBV, alfaherpesvirussen,  
 => herpesvirussen en varicella-zostervirussen  
 
worden getest om een mogelijke combinatie te bepalen en zo een effectievere behandeling 
uit te voeren. 
Voorwaarde voor een uitgebreide uitleiding is de goede werking van de uitscheidings-
organen! 
Over het algemeen staat de keten 10046 (ontgifting) voor de activering en stabilisatie van de 
lever, nieren en lymfe . 
 
Individueel geteste ontgiftings-, afweer- of metabole programma's kunnen ook helpen om 
functionele zelfregulatie te herstellen, bijvoorbeeld: 
Leverontgiftingsprogramma 430 
Nierfunctieprogramma 480 
Lymfe activeringsprogramma 3066/930/200/201 
Verbetering van darmactiviteit programma 930 
Vergiftiging, toxineafscheiding, programma 970  
longprogramma 210 / 211 
Bronchien-programma 423 / 240 / 3029 
  
Voor virusauitleiding kan worden gebruikt: 
Programmaketen/pathogenen Ai 10325 of 
Programma Ai 197 (gelieve tijd uittesten) 
Invoerbeker: alleen het virus of de viruscombinatie 
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Uitgang: Modulatiemat achter de rusg, een extra flexibele Applicator (aan rode kabel) op 
borst/thymus of op de locatie van de symptomen. 
  
Aanbevelingen voor het tweede kanaal – Substantiecomplexen: 

Andere pathogenen:    Vaccinatiebegeleiding  
Virussen:    Virale immunodeficiëntie 
 
gele beker / of wabe:  
 
Homeopathische middelen: Thuja D 30 
Evenals de roze ampullen van de KTT-testset vaccinatie en/of virussen.  
Andere mogelijkheid voor therapeuten die deze KTT-testkits niet hebben, is de KTT-
virussupplementset ( C-virusset) met de volgende ampullen inbegrepen: 

• Ai - SARS 
• Ai - MERS 
• A - Verhoog de afweer tegen virussen 
• A - Ondersteuning van het immuunsysteem 
• A - Verminder infectiviteit 
• A - Virusreplicatie voorkomen 
• A - Balanceren van RNA-vaccinaties 
• A - Stabiliseer het zenuwstelsel 
• A - Stabiliseren van de luchtwegen 
• A - Energetische blokkades oplossen 

  
De roze ampullen uit deze testbox komen overeen met elke virale ziekte om het organisme te 
ondersteunen en te stabiliseren.  De therapie met deze roze ampullen wordt dan als tweede 
stap uitgevoerd na de therapie met de virus ampul. 
 
Programmaketen 10327 A of programma 198.0 A (gelieve tijd testen) 
 
Invoerbeker: alleen het virus of de viruscombinatie  
 
Uitvoer:Modulatiemat in de rug, extra flexibele applicator (aan rode kabel) op borst / thymus 
of naar de plaats van symptomen 
  

 
 


