OZONOTERAPIA CENNIK

I.

KONSULTACJA LEKARSKA OZONOTERAPEUTYCZNA
/pacjent płaci tylko za pierwszą wizytę, w trakcie terapii konsultacje są bezpłatne/
Konsultacja lekarska jest niezbędna do wybrania właściwej metody ozonoterapii oraz wdrożenia
odpowiedniego programu terapeutycznego (ilości i częstotliwości zabiegów, ich parametrów, ew.
ilości serii terapii ozonowej).
Terapia ozonem wymaga serii zabiegów. Zazwyczaj wskazana jest, po pół roku, kuracja
przypominająca i utrwalająca. Niekiedy potrzebnych jest kilka takich serii, a więc ozonoterapia
może trwać nawet 1-2 lata (np. przypadki leczenia boreliozy czy trudnych alergii).

Cena za wizytę – 100,00 PLN

II.

AUTOHEMOTRANSFUZJA OZONOWA, AUTOHEMOTERAPIA OZONOWA
(AHT), (LAH)
Jest to najskuteczniejsza forma ozonoterapii.
Zabieg polega na pobraniu od pacjenta 50-150 ml krwi z żyły do specjalnej jałowej, próżniowej
butelki z antykoagulantem zapobiegającym krzepnięciu krwi. Następnie krew jest odpowiednio
naozonowana i natychmiast oddawana pacjentowi z powrotem w postaci kroplowego wlewu
dożylnego. (Zabieg odbywa się w obiegu zamkniętym i jest wykonywany z jednego).
Warunkiem wykonania zabiegu autohemotransfuzji są właściwe warunki anatomiczne układu
żylnego, czyli tzw. „dobre żyły” (konieczne jest założenie dostępu żylnego w kończynie).
Wskazane jest wykonanie 10 autohemotransfuzji, codziennie lub co drugi dzień.

Cena za 1 zabieg autohemotransfuzji ozonowej – 220,00 PLN
Pakiet 10 zabiegów – 2000,00 pln

MAŁA AUTOHEMOTRANSFUZJA,
AUTOHEMOSZCZEPIONKA OZONOWA (SAH)
III.

Zabieg polega na pobraniu 10-20 ml krwi do strzykawki z ozonem o odpowiednim stężeniu,
wymieszaniu jej i podaniu domięśniowym.
Zaleca się 10 autoszczepionek 1-2 lub 3 razy w tygodniu.
Zabieg ten pobudza system odpornościowy organizmu.

Cena za jeden zabieg – 120,00 PLN
Pakiet 10 zabiegów – 1000,00
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IV.

PODAWANIE OZONU DOJELITOWO /REKTALNIE/

(RI)

Zabieg polega na doodbytniczym podaniu ozonu w postaci gazu, o odpowiednio dobranym
stężeniu, za pomocą specjalnego zestawu rektalnego. Tak zaaplikowany ozon dostaje się do ściany
jelita grubego, przez którą przenika do krwi. Stosowany jest także w chrobach zapalnych jelit.
Zabieg ten jest nieskomplikowany i bezbolesny. Polecany jest także dzieciom.

Cena za jeden zabieg – 120,00 PLN
Pakiet 10 zabiegów – 1000,00 PLN

WSTRZYKIWANIE OZONU DOMIĘŚNIOWO LUB
PODSKÓRNE

V.

Zabieg polega na podaniu odpowiedniej dawki mieszaniny tlenowo – ozonowej domięśniowo lub
podskórnie – w miejsce zmienione chorobowo.

Cena za jeden zabieg – 100,00 PLN

VI.

WSTRZYKIWANIE OZONU DO STAWU

Zabieg polega na wstrzykiwaniu ozonu o odpowiednio dobranym stężeniu do zmienionego
chorobowo stawu . Wykorzystuje się tu właściwości przeciwzapalne ozonu, jak też modulowanie i
aktywowanie metabolizmu komórek chrząstki stawowej.

Cena za jeden zabieg – 150,00 PLN
Pakiet 10 zabiegów 1300,00 PLN

VII.

KĄPIEL W GAZOWEJ MIESZANINIE TLENOWOOZONOWEJ /BUT, RĘKAW OZONOWY/

Zabieg polega na nałożeniu na chorą kończynę szczelnego, atestowanego worka foliowego,
wpuszczeniu do niego mieszaniny tlenowo-ozonowej o odpowiednich, zmiennych stężeniach i
przebywaniu w nim przez okres ok. 40 min.
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Zabieg ten stosujemy w leczeniu trudno gojących się ran, owrzodzeniach podudzi, odleżynach,
egzemach, stopie cukrzycowej.
Po kąpieli ozonowej zaleca się stosowanie opatrunków z oliwy ozonowanej.

Cena za jeden zabieg trwający 40 min.– 100,00 PLN
Pakiet 10 zabiegów – 800,00 PLN

VIII.

OZONOWANIE OLIWY

Polega na poddaniu oliwy z oliwek tłoczonej na zimno ozonowaniu o odpowiednio dobranych
parametrach .
Opatrunki ozonkowe mają działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybiczne. Stosuje
się je w leczeniu trudno gojących się ran, owrzodzeniach podudzi, odleżynach, egzemach, stopie
cukrzycowej.
Trwałość takiej oliwy wynosi 2 lata, pod warunkiem przechowywania jej w ciemnej butelce w
temperaturze pokojowej.
Wskazane jest łączne leczenie z butem/rękawem ozonowym.

Cena za ozonowanie 250 ml oliwy (ozonowanie trwa 4 godz.) – 100,00 PLN*
Cena za ozonowanie 500 ml oliwy (ozonowanie trwa 8 godz.) – 180,00 PLN*
Cena za ozonowanie 1000 ml oliwy (ozonowanie trwa 16 godz.) – 340,00 PLN*
* Oliwa własna pacjenta

IX.

OPATRUNEK Z OZONOWANEJ SOLI FIZJOLOGICZNEJ LUB Z OLIWY
OZONOWANEJ
Opatrunek taki ma działanie odkażające, przeciwzapalne, natleniające. Przyspiesza gojenie się
wszelkich ran, owrzodzeń, odleżyn, wykwitów w przebiegu półpaśca, wykwitów grzybiczych,
wykwitów o etiologii wirusowej.

Cena jednego opatrunku – 20,00 PLN
Pakiet 10 opatrunków – 180,00 PLN
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