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INDIKACE:
Pro lokální použití při léčbě proktitidy,
análních fisur, hemoroidů, ulcerózní kolitidy.
Působí proti zánětu, zarudnutí, svědění, pálení
a otokům. Napravuje škody způsobené ozařováním. Má ochranný účinek, obsahuje
lubrikant.
Stimuluje
regeneraci
tkání
a opětovnou epitelizaci.

®

ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK

Proktitida - Anální fisury - Hemoroidy

JAK POUŽÍVAT:
Důkladně umyjte postižení místo vodou nebo
nejlépe přípravkem IDROZOIL® zředěným
s vodou a osušte.
V případě zánětu sliznice konečníku: upevněte na tubu rektální aplikátor a aplikujte na
postiženou plochu večer, ráno a po každém
vyprázdnění, dokud nedojde ke zlepšení.
V případě hemoroidů a ragád: aplikujte
přípravek přímo na postiženou plochu. Doba
trvání léčby závisí na rychlosti zmírnění či
vymizení potíží.

Vnitřní hemoroidy Vnější hemoroidy

Proktitida

Anální ragády

PROČ VYBRAT PROCTEN

LITERATURA

Účinná a přírodní alternativa k používání steroidních a nesteroidních léků, dezinfekčních
prostředků a antibiotik. Bez kontraindikací a vedlejších účinků. Bez možnosti předávkování.

KOMU JE URČEN
PROCTEN® může používat každý: děti dospělí, senioři, všichni ohrožení pacienti, těhotné
ženy i pacienti podstupující radioterapeutickou léčbu

HLAVNÍ SLOŽKY
OZOILE® (stabilní Ozonidy s vitamínem E acetátem), Arginin, Extrakt z listu černého
rybízu, Kyselina Glycyrrhetinová, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Olej z listu čajovníku), Sůl kyseliny hyaluronové, Cera Alba (Včelí vosk)

VYROBENO V ITÁLII

Certifikace řízení kvality
zdravotnických prostředků

Certifikace systému
managementu kvality

ACCREDIA
ACCREDIA

Orgán
Italský
ItalskýNárodní
Národní Akreditační
Akreditační Orgán

Mezinárodní
Certifikační Síť

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

Výrobce:
ERBAGIL s.r.l.
Itálie

www.ozonidy.cz
www.ozonidy.sk

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 kvalitního, extra panenského olivového oleje stabilizovaného
vitamínem E acetátem

UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní Ozonidy
s Vitamínem E acetátem
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STABILNÍ OZONIDY
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FGF

PDGF

Růstový faktor odvozený
z krevních destiček

Dochází k deaktivaci Cyklo-lipooxygenázy (COX2) rychlým poklesem
koncentrace 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.

H

HEMOROIDY

BIOPEROXIDY
OZÓN

REGENERACE TKÁNĚ
Růstové faktory
fibroblastů

PROTIZÁNĚTLIVÝ A PROTISVĚDIVÝ ÚČINEK
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VEGF

VČELÍ VOSK

Endoteliální růstový
faktor

• Působí jako bariéra
proti fekální kyselosti
a patogenům

E-CADHERIN
Stabilní Ozonidy
s Vitamínem E acetátem

® V KOMBINACI S:

Glykoprotein
zprostředkovávající
adhezi buněk

• Vytváří ochranný film
TGF

Proměna a růstový
faktor

EGF

Epidermální růstový
faktor

HIF - 1α
transkripční faktor
indukovaný hypoxií

ČERNÝ RYBÍZ
KYSELINA GLYCYRRHETICKÁ

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

Snižuje zánět
SŮL KYSELINY HYALURONOVÉ

Udržuje pokožku dobře hydratovanou, přispívá
k obnově a regeneraci tkáně
ANÁLNÍ TRHLINY

• Působí jako aktivní
krytí
• Udržuje kůži dobře
zvlhčenou

