Ozonoterapia are o puternica actiune
imunomodulatoare si imunostimulatoare. Se
foloseste cu succes in:

PREZENTAREA LA CONSULTATIE SE
FACE PE BAZA DE PROGRAMARE CU :

1. Afectiuni artro-reumatice cat si in toata
I. CONSULTATIE PRIN CAS, ACTE
patologia dureroasa:
NECESARE:
-hernia de disc cervicala si lombo-sacrala;
– dureri cervicale – cu efect imediat si
-TRIMITERE CATRE FIZIOTERAPIESAU
durabil;
RECUPERARE MEDICALA
– toate tipurile de artroze –
-CARDUL DE SANATATE
-DOVADA DE ASIGURAT(CUPON DE
2. Se obtine o ameliorare notabila a
PENSIE SAU ADEVERINTA DE
durerii;
SALARIAT)
– traumatologia sportiva.patologia infectioasa
-C.I
– datorita efectului antibacterian, antifungic
si virustatic
II. CONSULTATIE FARA CAS
3. Afectiuni vasculare si neurologice:
ulcere necrotice, vasculare, diabetice
(cu dubla actiune-antiseptic si cicatrizant)
– arteriopatie obliteranta;
– vasculopatie si retinopatie diabetica;
– parkinson;
– alzheimer

TOP MED BUNA VESTIRE
VA PUNE LA DISPOZITIE
TERAPIA CU OZON
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Ozonoterapia este o metodă de
terapie aparținând medicinii alternative
si constă în introducerea oxigenului si
a ozonului în corp utilizând diverse
metode, în mod obișnuit amestecând
ozonul cu diverse lichide și gaze și
injectând aceste amestecuri prin
autohemoterapie majora si minora,
infiltratii periarticulare, intraarticulare ,
paravertebrale,aplicatii topice s.a.

OZONOTERAPIA, secretul longevitatii
Ozonoterapia este o metodă revoluţionară
reginei Elisabeta a II-a, a frumusetii si
de tratament nemedicamentos care
sanatatii vedetelor de la Holywood, a unor
foloseşte un amestec de oxigen-ozon.
sportivi ca Barichello si Zidane, este la
Această terapie se bazează pe principalele indemana dumneavoastra la un pret mai mult
proprietăţi ale ozonului: antibacteriană,
decat accesibil in cadrul clinicii noastre,
antifungică, antivirală, antiinflamatorie şi
acesta avand efect imunomodulator,
detoxifiant si antioxidant!
imunomodulatorie, de reglare sistemică a
homeostaziei în organism și de optimizare
a funcţiei organelor şi a sistemelor de
organe.
OZONOTERAPIA:
1. este o metoda eficienta de preventie a unor
boli si a complicatiilor acestora , diminuarea
puseelor acute;
2. previne imbatranirea precoce;
3. imbunatateste esential calitatea vietii si creste
speranta de viata in cazul bolnavilor cronici;
4. poate diminua consumul de medicamente si
reactiile secundare provocate de acestea;
5. va poate salva de unele interventii
chirurgicale;
6.
este un excelent agent cosmetic, care
actioneaza atat din interior , cat si din exterior.
INFO:Terapia cu ozon poate fi recomandată
de medicii de familie sau de specialiști.
Ședințele de ozonoterapie nu sunt decontate
de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

-INFILTRATII UMAR
-INFILTRATII COLOANA CERVICALA
-INFILTRATII COLOANA DORSOLOMBARA
-INFILTRATII COLOANA LOMBARA
-INFILTRATII GENUNCHI DR/STG
-INFILTRATII GENUNCHI BILATERAL
-INFILTRATII CALCAI
-INFILTRATII INTRAARTICULAR
TARIF/SEDINTA ZONA UNILATERALA
- 50 LEI/ 30 LEI (PENTRU PAC. INTERNATI)
TARIF SEDINTA ZONA BILATERALA
-80 LEI/ 60 LEI (PENTRU PAC. INTERNATI)

Contraindicatii ale ozonoterapiei:
Terapia cu ozon are o singura contraindicatie
absoluta:
-deficitul eritrocitar G6PD(„favismul“sau anemia
hemolitica acuta)
Si cateva indicatii relative:

AUTOHEMO-TRANSFUZIE MARE150LEI/SEDINTA
AUTOHEMO-TRANSFUZIE MICA-80/SEDINTA
INSUFLATII INTRARECTALE SI
INTRAVAGINALE -70LEI /SED-50/LEI

- hipertiroidia necontrolata(tireotoxicoza)
- hipertensiune necontrolata
-sarcina-in primele 3 luni
-accidentul vascular hemoragic recent precum si alte SEDAPLCATII TOPICE (SACULETI)-70LEI SED/
50 LEI SED
stari hemoragice acute sau recente
-nu se administreaza ozon prin autohemoterapie
majora in leucemii si trombocitopenii severe

