OLJA KAN HJÄLPA
MOT EPILEPSI
Nyårsdagen 2013 upptäckte jag och min
man att Janjan, vår hittekatt från FFK,
plötsligt började dregla. Hon var konstig
i sitt beteende och vi bokade snabbt tid
på Djursjukhuset.
Det första anfallet fick hon i buren i väntrummet på Djursjukhuset.
Natten innan hade hon suttit i vardagsrumsfönstret och tittat ut över Folkets Park och
fyrverkerierna. Kanske var det fyrverkerierna som utlöste hennes epilepsi, som det
senare konstaterades att hon hade, efter
många dyra undersökningar. Slutnotan
hamnade på 40 000 kr och försäkringen
slog i taket. Som tur var gällde försäkringen. Medicin skrevs ut och medicineringen
påbörjades.
Efter flera veckor märkte vi att medicinen
inte verkade hjälpa. Anfallen ökade och
trots att hon fick i sig medicinen märktes
ingen skillnad. Anfallen bestod av att hon
under mindre än en minut fick kramper,
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dreglade och kissade på sig. Om hon satt
uppe på klätterställningen föll hon omedelbart ner eftersom hon tappade kontrollen
över sig själv. Varje dag vi kom hem for
vi med våra händer utefter golven i lägenheten för att upptäcka spår av anfall medan
vi varit borta. Det var genom att vi hittade
kissfläckarna vi kunde fastställa hur många
anfall hon fått. Som värst var hon uppe i
tio-elva anfall per dag. Djursjukhuset gav
råd om medicindos, men verkade i övrigt
oroväckande handfallna. Det kändes som
om slutet var nära – snart skulle de råda oss
att avliva henne. I ett försök att rädda henne
bytte vi veterinär till Alfa Veta i Oxie. Efter
första besöket fick vi rådet av Piotr Bucek
att ge Janjan lite av en speciell olja varje
dag. Vi fick med oss oljan direkt och hon
fick oljan i maten samtidigt med medicinen. Snart märkte vi att anfallen minskade
och att hon hade anfallsfria dagar. Vecka
efter vecka planades anfallen ut för att till
slut göra långa uppehåll och – efter ett år
– äntligen – upphöra helt. Sedan tre år har
hon inte haft ett enda anfall. På hälsoundersökningen för ett år sedan uppvisade hon
strålande hälsoresultat.
Vad är det för mirakelolja som hjälper Janjan mot epilepsi? Oljan innehåller omega-3
och omega-6-fettsyror som härrör från
både växt-och fiskoljor. Oljorna hjälper till
att upprätthålla en frisk hud och kan även
användas istället för kortisonbehandling i
vissa fall. Det är tack vare den oljan i kombination med medicinen som Janjan lever
idag.
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