TYTUŁ: Ozon leczy rany. Pierwsza w Warszawie
specjalistyczna przychodnia leczenia ozonem.
Tam, gdzie się pojawia OZON giną bakterie, wirusy i inne drobnoustroje. Lecznicze
właściwości ozonu coraz częściej wykorzystywane są przez medycynę alternatywną
Czym jest ozonoterapia?
W największym skrócie to metoda leczenia mieszanką czystego tlenu i ozonu. Z tego typu
terapii mogą skorzystać osoby, które nie mogą poradzić sobie z trudno gojącymi się ranami,
owrzodzeniami, odleżynami, „stopami cukrzycowymi” oraz infekcjami bakteryjnymi i
grzybiczymi.
Kiedy stosuje się ozonoterapię?
Zewnętrznie OZON stosowany jest przy:
•
•
•
•
•
•
•

niegojących się lub trudno gojących się ranach
odleżynach
owrzodzeniach z powodu schorzeń naczyń żylnych
grzybicach
oparzeniach
ropniach, czyrakach, trądziku i opryszczce
egzemach, Stopie cukrzycowej

OZON podawany bezpośrednio do krwi w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niedokrwieniu mięśnia sercowego
stwardnieniu rozsianym,
wirusowym zapaleniu wątroby,
marskości wątroby,
zgorzeli gazowej,
stanach zapalnych i owrzodzeniach jelita grubego,
dnie moczanowej,
reumatyzmie,
zwyrodnieniu stawów,
Boreliozie,
grzybicy wewnątrzustrojowej,
zakażeniach kości
Stopie cukrzycowej i Retinopatii
stanach zapalnych zatok i ucha środkowego,
innych chorobach o podłożu bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym,

Ozonoterapia stosowana jest także do leczenia oparzeń oraz stanów zapalnych skóry. Woda
z dodatkiem ozonu to również propozycja dla osób w okresie dojrzewania - działa kojąco na
skórę trądzikową. Natomiast w rewitalizacji i pielęgnacji zniszczonej, suchej skóry może
pomóc oliwa z oliwek lun olej lniany nasycone ozonem.

Skąd bierze się tak szerokie lecznicze działanie tego niebieskiego gazu?
Jeżeli chodzi o skład chemiczny, ozon jest trzyatomową cząsteczką tlenu, która ma silne
własności bakteri-, wiruso- i grzybobójcze. Do celów medycznych wytwarzany jest z
czystego tlenu w wyniku wyładowań elektrycznych. Ozon jest również bronią, na którą
niebezpieczne mikroorganizmy wykazują brak odporności. Dlatego właściwości ozonu coraz
częściej wykorzystywane są do leczenia pacjentów u których stwierdza się całkowitą
odporność bakterii na różnego rodzaju antybiotyki. Ozon bardzo dobrze rozpuszcza się w
wodzie, ale również w osoczu krwi. Dzięki temu jest w stanie stymulować krążenie, co
sprawia, że stosowany jest również w leczeniu chorób układu krwionośnego (np. przy
zmianach miażdżycowych).
Istnieje kilka metod leczenia ozonem. Może być wprowadzany do organizmu m.in. za
pomocą kroplówek dożylnych. Inna metoda to zastosowanie specjalnego rękawa przez który
przepływa mieszanka tlenu i ozonu. Stosuje się również opryski oraz przymoczki z
ozonowanej wody destylowanej. Metoda wykonywania zabiegów dobierana jest
indywidualnie.
Ozonoterapii nie powinny stosować m.in. osoby po świeżo przebytym zawale, z astmą jak i
kobiety w ciąży.
Więcej informacji: www.centrumleczeniaran.pl
Centrum Leczenia Ran metodą Ozonoterapii w Warszawie przy ul. Żeromskiego 33.
Tel. 22 834-70-67

