
Choroby, stany zapalne odbytu

Szczeliny odbytu , hemoroidy

Wrzodziej?ce jelito

Higiena i regeneracja pozabiegowa

CHOROBY ODBYTU

I JELITA GRUBEGO

      Dzia?anie:

- Antybakteryjne

- Przeciwgrzybicze

- Wirusostatyczne

- Releksacyjne - mi??nie zwieracza

- Ochronne dla b?ony ?luzowej

- Regeneracyjne

- Przeciwdzia?a: ?wi?d, ból, zaczerwienienie

Naturalny preparat na bazie 
ozonowanej oliwy z oliwek. Innowacja 
w leczeniu stanów zapalnych odbytu i 
odbytnicy, wrzodziej?cego jelita, 
szczelin odbytu oraz hemoroidów. 
Wsparcie procesu gojenia po 
zabiegach chirurgicznych. Skuteczna 
alternatywa dla stosowania leków 
sterydowych lubi niesterydowych, 
?rodków dezynfekuj?cych oraz 
antybiotyków. Dzia?a ochronnie na 
b?on? ?luzow? odbytu, , posiada silne 
w?a?ciwo?ci ??godz?ce sw?dzenie,  
przeciwzapalne i grzybobójcze.
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Dobrze tolerowany i bez skutków 
ubocznych. Nawil?a i zapobiega. Stymuluje 

regeneracj? tkanek i ich reepitelizacj?.



Opat ent owana form u?a OZOILETm

Firma Erbagil zastosowa?a specjalny proces 

ozonowania organicznej oliwy z oliwek. 

Ozon wchodz?c w reakcj? z podwójnymi 

wi?zaniami kwasu oleinowego tworzy 

St abilne Ozonidy.

WSKAZANIA

Do miejscowego stosowania w leczeniu zapalenia odbytnicy, hemoroidów, wrzodziej?cego 

zapalenia jelita grubego,  uszkodze? komórek b?ony ?luzowej po radioterapii, innych 

stanów zapalnych, zaczerwienie?, sw?dzenia, pieczenia, obrz?ków.  

SPOSÓB U?YCIA

Stosowa? rano i wieczorem przez 5 dni. Nanosi? emulsj? na podra?nione miejsca. Leczenie 

w jednym cyklu mo?na przed?u?y? do 10 dni w zale?no?ci od odpowiedzi terapeutycznej.

KWAS HIALURONOWY

Dzia?a ochronnie na b?on? ?luzow? odbytu

KWAS GLICYRETYNOWY

Stymuluje przeciwzapalne dzia?anie ozonidów, ?agodzi sw?dzenie

WYCI?G Z CZARNEJ PORZECZKI

Integruje zdolno?ci regeneracyjne ozonidów, poprawia j?drno??     
i napi?cie skóry

WOSK PSZCZELI

Tworzy wodoodporny film

OLEJEK DRZEWA HERBACIANEGO

Wzmacnia dzia?anie grzybobójcze OZOILETm

ARGININA

Substrat tlenku azotu wspomagaj?cy relaksacj? zwieracza 
wewn?trznego odbytu 
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G?ówn? funkcj? L-argininy jest 

produkcja tlenku azotu (NO) 

Stosowana miejscowo obni?a ci?nienie 

spoczynkowe w kanale odbytu

Dzia?anie relaksacyjne mi??ni 

zwieracza wewn?trznego odbytu



Skut eczno?? preparat u  PROCTEN® w  leczeniu szczelin odbyt u

Dr Antonio Canero
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Ratunkowej; Doktorat z bada? nad chorobami ?y? i uk?adu limfatycznego - University of 
Perugia; Szpital Uniwersytecki San Giovanni di Dio i Ruggi d?Aragona; Chirurgia ogólna i dora?na; Choroby jelita 
grubego - Flebologia - Senologia; Koordynator Regionalny W?oskiego Towarzystwa Chirurgii Kolorektalnej

Wprowadzenie

(...) Cz?sto?? wyst?powania szczelin odbytu, zgodnie z literatur?, waha si? od 11% do 19% populacji. 
Fizjopatogeneza pierwotnych szczelin odbytu jest wieloczynnikowa. Wed?ug najnowszych i 
akredytowanych bada? podstawowa przyczyna  wydaje si? by? zwi?zana z napi?ciem mi??nia 
zwieracza wewn?trznego. Udowodniono, ?e NO jest g?ównym przeka?nikiem zwieracza 
wewn?trznego (Bhardwaj, Vezy-Gut 2000). Wykazano, ?e niedobór syntetazy tlenku azotu we 
w?óknach mi??niowych zwieracza wewn?trznego wi??e si? z wi?ksz? cz?sto?ci? wyst?powania 
szczelin odbytu (Niedobór tlenku azotu w wewn?trznym zwieraczu odbytu u pacjentów z przewlek?? 
szczelin? odbytu, Colorectal Dis. 2006).

Jeszcze do niedawna jedyn? opcj? terapeutyczn? szczelin odbytu by? zabieg chirurgiczny. W 
ostatnich latach do dyspozycji pozostaj? produkty do miejscowego stosowania, umo?liwiaj?ce 
gojenie do poziomu ok. 80%.  

Mat er ia?y i m et ody 

Do badania w??czono 85 pacjentów cierpi?cych na pierwotn? szczelin? odbytu. ?rednia wieku 
wynios?a 44 lata (zakres 16-56), z czego 51 badanych stanowili m??czy?ni a 34 kobiety. Pacjenci 
zakwalifikowani do badania nale?eli do jednorodnej klasy fizjopatologicznej oraz 
anatomopatologicznej. Wszyscy pacjenci ze wspó?istniej?cymi chorobami odbytu i  poddani 
wcze?niej leczeniu chirurgicznemu lub terapiom farmakologicznym (w ci?gu ostatnich trzech 
miesi?cy) zostali wykluczeni z badania, Badana grupa zosta?a poddana leczeniu przy zastosowaniu 
PROCTEN® krem. Preparat w okresie sprawozdawczym podawano dwa razy dziennie przez 45 dni 
w ??cznej dawce 80 ml .

Skuteczno?? dzia?ania oceniano po 20 i 45 dniach oraz  po 3 i 6 miesi?cach od rozpocz?cia leczenia. 
Uwzgl?dniono nast?puj?ce parametry: dowody kliniczne, objawy opisane przez pacjenta takie, jak 
parcie, ból (ocena wg skali Vas), pieczenie, wyniki manometrii anorektalnej (wykonane przed i po 

Dyskusja 

Z badania wynika, ?e w ci?gu 20 dni leczenia przy u?yciu PROCTEN® krem, w ??cznej dawce 40 ml, 
stosowanego w dwóch dawkach dziennie u pacjentów cierpi?cych na pierwotne, przewlek?e 
szczeliny odbytu, kliniczne gojenie szczelin zaobserwowano u 69,4% pacjentów. Przy kontynuacji 
kuracji do 45 dni, wska?nik gojenia znacz?co wzrós? - do 85,9%. W wynikach dotycz?cych objawów 
nie zaobserwowano natomiast istotnych ró?nic po 20 i 45 dniach od rozpocz?cia leczenia (parcie: 
odpowiednio 88,2% vs 89,4%; ból: odpowiednio 81,1% vs 83,5%), oznacza to wysok? skuteczno?? i 
potwierdza, ?e  PROCTEN® krem w krótkim czasie zwalcza niepo??dane objawy (szczyt w ci?gu 20 
dni), a? do ca?kowitego wygojenia (szczyt po 45 dniach terapii). (...)

Ocena manometryczna po sze?ciu miesi?cach leczenia potwierdzi?a zakres 62-112 mmHg, 
wykazuj?c, ?e zmniejszenie  napi?cia zwieracza by?o stabilne w kolejnych miesi?cach po leczeniu 
(61-108 mmHg pod koniec 45-dniowego leczenia). Po sze?ciu miesi?cach wyniki pozosta?y stabilne u 
95,7% pacjentów.



Opatentowana formu?a OzoileTm   nie jest lekiem, 

ale induktorem biologicznym. Substancja  jest 

bezpieczna i nietoksyczna. Za po?rednictwem 

stabilnych ozonidów niezwykle efektywnie inicjuje 

szereg procesów naprawczych w organizmie.

OZONIDY powst a?e z ozonu skutecznie i szybko redukuj? procesy zapalne oraz ból. 
Zwalczaj? zaczerwienienie, sw?dzenie, pieczenie i obrz?ki. Miejscowo wp?ywaj? na popraw? 
mikrokr??enia. Transferuj? tlen do tkanek stymuluj?c ich reepitalizacj? i regeneracj?.

BIO-PEROKSYDY dezynfekuj?, wykazuj? silne dzia?anie antybakteryjne, grzybobójcze i 
wirusostatyczne.

OCTAN WITAMINY E wspomaga dzia?anie przeciwzapalne, stymuluje tworzenie si? naskórka 
i regeneracj? tkanek.

Inform acja i dyst rybucja wy??czny przedst aw iciel w  Polsce:

ROVERS POLSKA Sp. z o.o., 05-501 Piaseczno, ul. Sto?eczna 10

Tel. 22 737 11 95   (e-sklep) www.roversnat ura.pl
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