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Vedoucí výzkumu

Výsledky byly získány z výzkumů, kterých se účastnilo 80 pacientů s artrózou ramene. 
Průměrný věk 70 let a dvě aplikace denně.  

Výsledky byly získány z výzkumů, kterých se účastnilo 100 pacientů s bolestí kolenou způsobe
nou artrózou. Průměrný věk 52 let a dvě aplikace denně.
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Srovnání NRS u pacientů léčených Dolare
nem a pacientů léčených Diclofenacem

Doba pozorování

Srovnání ADL u pacientů léčených Dolare
nem a pacientů léčených Diclofenacem

Doba pozorování

Randomizovaná a kontrolovaná otevřená klinická studie porovnávající analgetickou, 
protizánětlivou účinnost léčebných postupů s přípravkem Dolaren Emulgel (stabilní 
ozonidy s vitaminem E acetátem) s přípravkem Diclofenac u pacientů s:
- bolestí spojenou s ramenní artritidou střední intenzity
- bolestí kolene způsobenou gonartrózou

KLINICKÉ STUDIE S EMULGEL 

-

Výchozí stav Po 8 týdnech Výchozí stav Po 8 týdnech



Dolaren Emulgel s elektrolékařskými zařízeními

Dolaren Emulgel plus kapacitní diatermie (nekonvenční léčba) versus kapacitní diater
mie (konvenční léčba)

INI Divisione Villa Dante
Ambulantní léčba kyslíkem a ozónem
Semeiotický nástroj v rehabilitaci

Vedoucí výzkumu
Dr. Alain Rocco

Dr.  Rossano di Donna

Použití Dolaren EmulgeluElektrolékařská
zařízení

Ultrazvuková 
léčba

Ionoforéza

Elektroforéza

Elektroporace

Kontaktní 
diatermie

Vyměňte neaktivní gel za přípravek Dolaren Emulgel. Intenzita proudu závisí na 
hloubce rány. Pokud je rána v podkožních svalech, nastavte přístroj v kontinuál-
ním režimu na 0,9-1,2 watt / cm2 po dobu 20 minut. V případě hluboké rány 
nastavte přístroj na 2-2,2 watt / cm2. V případě kontraktur nastavte impulsní režim 
na intenzitu 1-1,5 watt / cm2.

Vyměňte neaktivní gel za přípravek Dolaren Emulgel.  Po očištění pokožky aplikuj-
te Dolaren Emulgel na kladný pól. Naneste Dolaren Emulgel na vlhkou houbu         
a sevřete dlaň 2-3x, aby se zajistilo rovnoměrné rozložení. Zkontrolujte polaritu, 
kladný pól musí být umístěn v blízkosti oblasti, která má být ošetřena. Druhá elek-
troda musí být umístěna tak, aby vytvořila průchod, kterým mohou ionty prochá-
zet.

Magnetoterapie Masírujte postiženou oblast Dolaren Emulgelem a současně aplikujte solenoidy.

Masírujte postiženou oblast Dolaren Emulgelem a současně pokračujte 
v laserové terapii.Laser terapie

Léčba 
rázovými
vlnami

Vyměňte neaktivní gel za přípravek Dolaren Emulgel. Intenzita pulsu závisí na 
toleranci pacienta vůči bolesti. Počet aplikací se liší v závislosti na patologii, která 
má být léčena, a závisí na uvážení ošetřujícího lékaře.

Vyměňte neaktivní gel za přípravek Dolaren Emulgel. Naneste Dolaren Emulgel 
na kladnou elektrodu, na zvoleném režimu nezáleží - odporový nebo kapacitní. 
Doba trvání léčby se řídí uvážením  ošetřujícího lékaře.

Pozorovací studie  provedená na 40 pacientech. Dolaren Emulgel při použití 

v kombinaci s kapacitní diatermií u pacientů postižených svalovo - šlachovou boles-

tí v dolní části zad s kontrakturou paravertebrálních svalů v akutní a subakutní fázi 

přináší významné snížení bolesti svalů a obnovení denních rutinních aktivit již od 

6. rehabilitační léčby oproti konvenční léčbě. Použití Dolaren Emulgelu prodlužuje 

čas k relapsu. 

KLINICKÉ STUDIE S EMULGEL 

-


