
ATO 3
Aparat do terapii ozonem



Ozon jest trzyatomową cząsteczką tlenu. 
Ma bardzo silne właściwości utleniające. 
Jest to gaz nietrwały, szybko ulegający rozkładowi, 
zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych. 
Do celów medycznych wytwarza się go z tlenu w wyniku wyładowań elektrycznych. Ozon 
znajduje szerokie zastosowanie w medycynie ze względu na silne działanie bakterio-, grzybo-  
i pierwotniakobójcze, inaktywujące wirusy oraz utleniająco-katalityczne w stosunku do krwi i tkanek. 
Podawany zewnętrznie stosowany jest przy owrzodzeniach, oparzeniach, odleżynach i trudno 
gojących się ranach. 
Podawany do krwi zmienia jej właściwości reologiczne i fizykochemiczne dając efekt w postaci poprawy 
mikrokrążenia. Ozon podany w odpowiednich dawkach aktywuje system immunologiczny.

OZONOTERAPIA STOSOWANA JEST W:
• dermatologii i medycynie estetycznej
• ginekologii
• okulistyce
• chirurgii
• neurochirurgii i ortopedii
• urologii
• stomatologii



PODSTAWOWE PARAMETRY APARATU

• Czynnik roboczy:
• tlen z koncentratora tlenu
• tlen medyczny w 10l butlach ciśnieniowych
• centralna instalacja szpitalna

• Stężenie ozonu na wyjściu: od 5 do 70 mg/l
• Max ciśnienie na wyjściu: +0,06 MPa
• Max podciśnienie: -0,02 MPa

Aparat ATO 3 jest nowoczesnym urządzeniem służącym do 
generowania i dozowania mieszaniny tlenowo-ozonowej do 
zastosowań medycznych.

Początek terapii - 
zagrażająca sepsa, masywne, 
antybiotykooporne zakażenia

Po dwóch seriach (po 5 
zabiegów) terapii ozonem

Po miesiącu - przygotowanie  
do przeszczepu skóry, całkowicie 

jałowe posiewy, widoczna 
poprawa ukrwienia

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA TERAPII OZONEM

Wewnętrznie:
• choroby zakaźne poprzez aktywację układu 

odpornościowego 
• choroby układu krążenia (w tym angiopatie cukrzycowe!) 

poprzez poprawę zużycia tlenu przez komórki
• stany degeneracyjne stawów i dysków poprzez stymulację 

produkcji czynników wzrostu 
• leczeniu dolegliwości bólowych poprzez działanie na 

odpowiednie receptory. 

Zewnętrznie:
• Odleżyny
• Rany pooparzeniowe (również przełyku) 
• Opryszczka
• Grzybice
• Trądzik
• Wrzody żołądka 
• Trudno gojące się owrzodzenia



Autohemotransfuzje

Ozonowanie płynów 
infuzyjnych  
do wlewów  
dożylnych

Iniekcje z gazowej 
mieszaniny  
tlenowo-ozonowej

Ozonowanie wody 
destylowanej  
do natryskiwania  
na zmiany chorobowe 
(spray ozonowy)

Suche kąpiele  
w mieszaninie tlenowo-
ozonowej

Podawanie  
mieszaniny  
tlenowo-ozonowej  
do jam ciała

Metody aplikacji ozonu aparatem ATO 3:



OZONOSEPT jest zupełnie nową koncepcją dermokosmetyku. Nie zawiera alkoholu, konserwantów ani szkodliwych 
aldehydów, które powstają w przypadku zbyt krótkiego czasu ozonowania oliwy.

Produkty OZONOSEPT (oliwa ozonowana i maść) zawierają optymalne stężenie ozonu, gwarantujące bezpieczne  
i skuteczne działanie. Zawarty w produktach ozon (ozonki) nadaje im właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze, 
wpływa na inaktywację wirusów oraz neutralizuje toksyny.

Produkty OZONOSEPT są szczególnie polecane przy trudno gojących się ranach, owrzodzeniach, podrażnieniach, 
otarciach, ukąszeniach  oraz stanach zapalnych skóry o różnej etiologii (trądzik, opryszczka).

OZONOSEPT oliwa ozonowana
DZIAŁANIE:
• łagodzi oparzenia słoneczne
• ujędrnia i wygładza skórę
• działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie
• poprawia krążenie krwi i limfy a także przyspiesza dostarczanie tlenu do tkanek, 

zmniejszając tym samym stany zapalne i zastój płynów charakterystyczny dla cellulitu
• przyspiesza gojenie się uszkodzonej skóry

OZONOSEPT maść
DZIAŁANIE:
• działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie
• przyspiesza gojenie uszkodzonej skóry

WSKAZANIA:
• przy stanach zapalnych skóry o różnej etiologii (m.in. trądzik, opryszczka)
• trudno gojące się rany
• odleżyny, owrzodzenia żylne
• zespół stopy cukrzycowej
• grzybica stóp i podudzi
• ropnie i czyraki
• choroby infekcyjne skóry
• zmiany egzematyczne
• otarcia, ukąszenia

1.68 µg/ml*

GWARANTOWANE  
STĘŻENIE OZONU!

5.04 µg/ml*

GWARANTOWANE  
STĘŻENIE OZONU!

Jedyne preparaty ozonowe na rynku z gwarantowanym stężeniem ozonu!



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

zeskanuj kod

i dodaj nas
do swoich kontaktów

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.

Producent Aparatury Medycznej. Posiadamy system zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485:2012
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Projektowanie, Produkcja 
Szkolenia, Serwis

PEŁEN PAKIET
PEŁEN SUKCES


