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PROČ VYBRAT OTORIG

KOMU JE URČEN

HLAVNÍ SLOŽKY

Je to účinná a přírodní alternativa k užívání steroidních a nesteroidních léků, dezinfekčních 
prostředků a antibiotik. Bez kontraindikací, bez nežádoucích účinků, bez obav z předávkování.

OTORIG® může používat každý: děti, dospělí, senioři a všichni ohrožení pacienti. OTORIG® 
není lék (neobsahuje chemickou léčivou látku).         

Ozoile® (stabilní Ozonidy s vitamínem E acetátem), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Tea 
Tree Oil), Mentol.

Distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
info@empolas.com
+420 602 556 877

www.ozonidy.cz
www.ozonidy.sk

Výrobce :
ERBAGIL s.r.l.
Itálie

JAK POUŽÍVAT:
Dospělí: 3 - 4 kapky dvakrát denně
Děti: 1-2 kapky dvakrát denně

DUTINA NOSNÍ
Bakteriální, virová, alergická a atrofická 
rýma, vředy a nosní krusty, ragády

JAK POUŽÍVAT:
Dospělí a děti: 1 - 2 kapky do každénosní 
dírky dvakrát denně
Abyste OTORIG aplikovali šetrně a dosta-
li se do špatně přístupných částí nosu, 
použijte vatové tyčinky 

VYROBENO V ITÁLII
ACCREDIA

Italský Národní Akreditační Orgán

Mezinárodní 
Certifikační Síť

Onemocnění zevního ucha, sliznice dutiny nosní  
Při zánětu, infekci, svědění,  pro opravu a regeneraci tkání

UŠNÍ A NOSNÍ KAPKY
UŠNÍ A NOSNÍ KAPKY

Certifikace řízení kvality 
zdravotnických prostředků

Certifikace systému
managementu kvality

ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK

++ =OZÓN ®

S UNIKÁTNÍM PATENTEM ®

ZEVNÍ UCHO
Otitis, otomykóza, chronická otitida způso-
bená pseudomonádou, bulózní hemoragic-
ká myringitida, ekzém, keratóza, ušní maz, 
zánět způsobený ušními naslouchátky



Dochází k deaktivaci Cyklo-lipooxygená-
zy (COX2) rychlým poklesem koncentra-
ce prostaglandinů, které způsobují 
bolest a edém a k aktivaci Aminooxidasy 
( MAO a DAO), ta odbourává HISTAMIN 
a SEROTONIN, které jsou zodpovědné za 
svědění a zarudnutí.

PROTIZÁNĚTLIVÝ A PROTISVĚDIVÝ ÚČINEK

GRANOLA 

S MYELO-

PEROXIDÁZOU

GRANOLA 

S LYSOZYMEM
LYSOZYM

PEROXIDY

BAKTERIE

FAGOZOM

KATALÝZA

PEROXIDÁZA

Brání viru v rozpoznání 
cílové buňky

BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ A VIRUCIDNÍ ÚČINKY

OBNOVA A REGENERACE TKÁNĚ

Působí na růstové faktory (PDGF, 
TGF-b,VEGF, EGF) stimulující 
množení fibroblastů, kolagenu 
a nových krevních cév. Podporu-
je přilnavost buněk při tvorbě 
nové tkáně, stimuluje transkripci 
E-Cadherinu 

Zánět nosní sliznice

Zánět zevního ucha a boltce Seborhoická dermatitida

Plísňový zánět zevního zvukovodu

FGF
Růstové faktory 

fibroblastů

PDGF
Růstový faktor odvozený

z krevních destiček
VEGF

Endoteliální růstový 

faktor

E-CADHERIN
Glykoprotein 

zprostředkovávající

adhezi buněk

HIF - 1α
transkripční faktor 

indukovaný hypoxií

EGF
Epidermální růstový 

faktor

TGF
Proměna a růstový 

faktor

Stabilní Ozonidy 
s Vitamínem E acetátem

UNIKÁTNÍ PATENT

Zánět sliznice dutiny nosní

Dochází k přerušení kontaktu 
mezi virem a cílovou buňkou, 
k neutralizaci buněčných 
receptorů na virovém povr-
chu, ke stimulaci imunitní 
obrany, prodloužení času rela-
psu.

STABILNÍ OZONIDY BIOPEROXIDY

Stabilní Ozonidy 
s Vitamínem E acetátem

UNIKÁTNÍ PATENT

R
1

R
2

R
3

R
4

C C
O

O O

O

H

H

R OH

Přirozený BIOLOGICKÝ SPOUŠTĚČ růstových faktorů pro opravu a 
obnovu tkáně. Má silný protizánětlivý, protisvědivý a mikrobicidní 
účinek. Okysličuje tkáň, zvyšuje prokrvení a brání degenerativním 
procesům. Složka vytvořená na základě ozonizace vysoce kvalitní-
ho, extra panenského olivového oleje stabilizovaného vitamínem 
E acetátem


