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Główne zalety ozonu w praktyce stomatologicznej:
• szybka i tania metoda wybielania zębów
• leczenie próchnicy bez bólu
• tania i niezwykle skuteczna metoda dezynfekcji jamy 

ustnej: mniej powikłań bakteryjnych i grzybiczych, to 
brak lub zdecydowane zmniejszenie reklamacji ze 
strony pacjentów po implantacjach 
czy wypełnieniach

• szerokie zastosowanie w leczeniu miejscowych zmian 
bakteryjnych i grzybiczych, trudnych do opanowania 
innymi metodami

• nigdy nie zabarwia zębów czy błon śluzowych

Ozon (O3) to nietrwała postać alotropowa tlenu, 
gaz cięższy od powietrza o niebieskawym zabarwieniu,  
nietrwały – ulega rozpadowi w ciągu ok. 20 min.  
Wykazuje bardzo silne właściwości utleniające.  
Niszczy drobnoustroje poprzez oksydację białek.

Metody aplikacji ozonu aparatem Dentozon 2:
• ozonowanie zębów
• ozonowanie kieszonek przydziąsłowych
• ozonowanie błon śluzowych 
• ozonowanie kanałów
• płukanie jamy ustnej i kanałów naozonowaną wodą

Działanie ozonu:
• leczenie próchnicy zębów
• odkażanie przy leczeniu kanałowym stanów zapalnych i zgorzeli miazgi
• wspomaganie leczenia przetok
• leczenie stanów zapalnych dziąseł, przyzębia i zębodołów
• leczenie opryszczki, aft, owrzodzeń w obrębie błon śluzowych jamy ustnej
• dezynfekcja kieszeni dziąsłowych przy utrudnionym wyrzynaniu zębów
• dezynfekcja filarów przed ostatecznym cementowaniem koron i mostów
• impregnacja kanalików zębinowych przy nadwrażliwości szkliwa i zębiny
• wybielanie zębów

Ozonoterapia w stomatologii ma na celu skuteczne przeciwdziałanie procesom patologicznym toczącym się w jamie 
ustnej. Ozon, jako reaktywna forma tlenu, reaguje ze związkami organicznymi powodując ich utlenianie. Ma bardzo silne 
właściwości grzybo- i bakteriobójcze. Nigdy nie powstaje lekooporność na ozon!

Ozonoterapia znajduje szerokie zastosowanie w stomatologii. W periodontologii leczone są zapalenia dziąseł  
i przyzębia, afty, opryszczki oraz kandydoza jamy ustnej. W stomatologii zachowawczej bakteriobójcze właściwości ozonu 
wykorzystywane są do dezynfekcji ubytków próchnicowych oraz miazgi zęba, natomiast w endodoncji do wyjaławiania 
kanałów korzeniowych podczas leczenia kanałowego. Ozon stosuje się również w implantologii i chirurgii stomatologicznej, 
gdzie z dobrym skutkiem leczy się zakażone i źle gojące się rany.
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Parametry techniczne aparatu:
• Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60 VA 

• Czynnik roboczy: tlen

• Stężenie ozonu na wyjściu: 10, 20 i 30 mg/I  
(dla przepływu 1 l/min)

• Dostępne czasy aplikacji ozonu - od 10 s ÷ 10 minut

Źródło tlenu.
W aparacie Dentozon 2 źródłem tlenu do produkcji ozonu może być 
koncentrator tlenu lub tlen medyczny z butli lub z instalacji centralnej.

Akcesoria:
• Elastyczne nakładki silikonowe 

średnice nakładek: 7 i 9mm;  
z igłami do kanałów lub bez

• Szczęki do ozonowania 
rozmiary: S, M, L

• Zbiornik do ozonowania wody

Zastosowanie aparatu Dentozon 2:

• Skuteczne leczenie wczesnej próchnicy. 
Silne właściwości utleniające ozonu podawanego w odpowiednich 
dawkach pozwalają usunąć 99,99% bakterii odpowiedzialnych za rozwój 
próchnicy. Aplikacja ozonu jest bezbolesna i bezpieczna.

• Dezynfekcja kanałów korzeniowych 
Ozon wykazuje skuteczność wobec mikroorganizmów  
powodujących zakażenia wtórne w endodoncji,  
m.in. C. albicans i E. faecalis. Działa na formy  
wegetatywne i przetrwalnikowe. Podany  
w postaci gazowej ozon dociera do  
najmniejszych szczelin i kanalików zęba  
skutecznie je dezynfekując.

• Dezynfekcja zębodołów po ekstrakcjach 
Zastosowanie ozonu do dezynfekcji  
zębodołów zapobiega powikłaniom  
poekstrakcyjnym. Zmniejsza ryzyko pojawienia się bólu, 
suchego zębodołu i zakażeń po zabiegu usunięcia zęba. Dodatkowo ozon 
zwiększa natlenienie tkanek i poprawia mikrokrążenie w zębodole, dzięki 
czemu przyspiesza proces gojenia tkanek.

• Wybielanie zębów
Reaktywność ozonu została wykorzystana także do wybielania zębów. 
Ozon usuwa zdecydowaną większość przebarwień, złogów i nalotów  
na zębach. A efekt widoczny jest już po pierwszym zabiegu.

• Woda ozonowana do płukania jamy ustnej
Aparat Dentozon 2 jako jedyny na świecie posiada funkcję bieżącej 
produkcji wody zozonowanej. Woda zozonowana wykazuje wybitną 
skuteczność w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej, eliminuje bakterie 
i grzyby, przyspiesza gojenie ran. Płukanie jamy ustnej wodą zozonowaną 
bezpośrednio przed zabiegiem stomatologicznym ma olbrzymie znaczenie 
profilaktyczne: zapobiega infekcjom i wpływa pozytywnie na efekt leczenia. 
Woda zozonowana nie zagraża zdrowiu pacjenta nawet jeśli zostanie 
przypadkowo połknięta! Może być stosowana u pacjentów z nietolerancją 
ozonu w postaci gazowej.

Bezpieczeństwo
Aparat Dentozon 2 zapewnia jednoczesne podawanie ozonu oraz jego 
odprowadzanie, a następnie neutralizację w urządzeniu, co eliminuje ryzyko 
wdychania gazu przez pacjenta podczas terapii.
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Metrum CryoFlex to uznany polski producent urządzeń do kriochirurgii, krioterapii,  
laserów medycznych, generatorów ozonu stosowanych w lecznictwie publicznym  
i prywatnym. Metrum CryoFlex posiada bogate zaplecze badawczo-rozwojowe 
gwarantujące ciągły rozwój produktów oraz szybki serwis. 

Aparatura medyczna firmy Metrum CryoFlex to urządzenia cenione na całym  
świecie: spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy Medycznej MDD/93/42/EEC,  
posiadają znak CE.

Firma Metrum CryoFlex zapewnia szkolenie i bezpłatne testowanie sprzętu.

METRUM CRYOFLEX Sp.z o.o., Sp.k.
ul. Kolejowa 16A

05-092 Łomianki (Warszawa)
tel.  22 33 13 750
fax   22 33 13 766

biuro@metrum.com.pl
www.metrum.com.pl
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