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ATO 3

Aparat do ozonoterapii

Dermatologia i medycyna estetyczna
Ginekologia
Okulistyka
Chirurgia
Otolaryngologia
Neurochirurgia i ortopedia
Urologia
Stomatologia



PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Aparat ATO-3 to wysokiej klasy, nowoczesne urządzenie 
generujące i dozujące mieszaninę tlenowo-ozonową do 
zastosowań medycznych. 

Ozon w medycynie

Ozon jest trzyatomową cząsteczką tlenu z bardzo silnymi 
właściwościami utleniającymi. 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.

Zalety oznu

•  Posiada właściwości:
    - bakteriobójcze, 
    - grzybobójcze, 
    - pierwotniakobójcze, 
    - wirusostatyczne.
•  Wpływa na poprawę mikrokrążenia i utlenowania tkanek.
•  Skuteczny we wspomaganiu leczenia ran.

ATO 3 - aparat do ozonoterapii

Bezpieczne użytkowanie

Aparat posiada rozbudowany system zabezpieczeń skutecznie 
uniemożliwiający zatrucie ozonem (wziewnie).



   

Skuteczne 
systemy 

zabezpieczeń

Ekran dotykowy
5.7" 

5.7"

Intuicyjny interface 
użytkownika

Wyrób medyczny 
z certyfikatem CE

klasa IIB

Jedyny polski aparat z certyfikatem 
IIb na podawanie ozonu wewnętrznie 
(do krwi, stawów, dysków). 

2274

Stężenie 
od 5 do 70 mg/l

Szerokie 
spektrum

zastosowań
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Wskazania do zastosowania

• Choroby układu krążenia (w tym angiopatie 

   cukrzycowe!) poprzez poprawę utlenowania tkanek.

•  Stany degeneracyjne stawów i dysków poprzez 

    stymulację produkcji czynników wzrostu.

•  Dyskoliza ozonowa poprzez odparowanie 

    fragmentu dysku .

•  Odleżyny, trudno gojące się owrzodzenia.

•  Rany poparzeniowe.

•  Opryszczka, trądzik.

•  Grzybice.

Metody aplikacji ozonu 
aparatem ATO-3

• Podawanie do krwi w postaci autohemotransfuzji.

• Suche kąpiele w mieszaninie tlenowo-ozonowej.

• Ozonowanie płynów infuzyjnych do płukanek.

• Ozonowanie wody destylowanej do natryskiwania 

   na zmiany chorobowe (spray ozonowy).

• Podawanie do jam ciała w postaci gazowej

Zastosowanie

•  Dermatologia i medycyna estetyczna

•  Ginekologia

•  Okulistyka

•  Chirurgia

•  Otolaryngologia

•  Neurochirurgia i ortopedia

•  Urologia

•  Stomatologia

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z Instrukcją 

Użytkowania.



PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

2274Specyfikacja

Zasilanie

Zasilanie                       230 V, 50 Hz, 100 W

Maksymalny pobór mocy                    100 W

Bezpieczeństwo 

Zakres stężeń ozonu

Przepływ

Klasa                 I

Stężenie ozonu minimalne (podciśnienie)                              5 μg/ml

Stężenie ozonu maksymalne               70 μg/ml

Ciśnienie       

Ciśnienie minimalne (podczas zabiegów)              -0,2 bar

Waga                 18,5 kg

ATO 3

Przepływ mały (podczas zabiegów)                                        27 litrów/h

Przepływ duży (podczas płukania aparatu tlenem)               150 litrów/h

Inne

Wymiary                      490 x 450 x 185 mm

Ciśnienie maksymalne                0,6 bar

Ciśnienie minimalne (podczas zabiegów)              -0,2 barCiśnienie minimalne (podczas zabiegów)              -0,2 bar
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