
GOJENIE RAN 

POURAZOWYCH 

CHIRURGICZNYCH

Dobrze tolerowany i bez skutków 
ubocznych. Stymuluje regeneracj? 
tkanek i ich reepitelizacj?.

w w w.rover snat u ra.p l

Dezynfekcja ran urazowych i 
chirurgicznych

Leczenie i higiena ran pozabiegowych

Stany zapalne skóry i b?ony ?luzowej

Odle?yny i owrzodzenia

Zmiany skórne pochodzenia 
naczyniowego i metabolicznego

Uszkodzenia skóry po chemio- i 
radioterapii

RIGENOMA spray                                                                                                                            
(stosowa? zaraz po zabiegu i na wczesnym etapie gojenia)

RIGENOMA krem                                                                                                                               
(stosowa? w dalszym przebiegu leczenia, dermatologia, radioterapia)

?Terapia szok ow a?             
Efek t ywna dezynfekcja

Zast osowanie m .in. w  Chirurgii, 
Ger iat r i i , Pediat r i i , Ginekologii, 
Derm at ologii, Flebologii

Rola tlenu w przebiegu gojenia rany  jest 

kluczowa. Uczestniczy on bowiem w 

wielu wa?nych procesach: metabolizmie, 

angiogenezie, produkcji reaktywnych 

form tlenu, a tak?e w remodelingu 

(w?ókna kolagenowe zmieniaj? si? na 

nowe i porz?dkuj?). Im g??biej tlen 

wnika do wn?trza rany, tym szybszy jest 

proces rekonwalescencji. Ozonowana 

oliwa z oliwek zawarta w preparatach 

zwi?ksza jego poda? i umo?liwia 

dzia?anie w jednym konkretnym miejscu.



BEZ LEKU, WI?CEJ NI? LEK

Pojawi?o si? wiele prac klinicznych 

potwierdzaj?cych wysok? skuteczno?? 

ozonoterapii w leczeniu i profilaktyce 

zaka?e?, szczególnie w przypadkach 

terapii przewlek?ych ran, owrzodze? 

tkanek mi?kkich lub zaka?onych flor? 

beztlenow? ran pourazowych. Du?e 

zainteresowanie w terapii wzbudzi? 

ozon rozpuszczony w oliwie z oliwek. 

Jest stosowany w infekcjach skóry         

(rany ró?nego pochodzenia, ropnie i 

reakcje skórne po radioterapii, 

oparzenia). Zaobserwowano, ?e ozon 

stosowany miejscowo poprawia 

natlenowanie uszkodzonych tkanek, 

normalizuje pH, przyspiesza resorpcj? 

obrz?ków oraz hamuje krwawienie.Bio-PEROKSYDY 

Dzia?anie dezynfekuj?ce, antybakteryjne, 
grzybobójcze i wirusostatyczne

OCTAN WITAMINY E

Wspomaga dzia?anie przeciwzapalne, stymuluje 
tworzenie si? naskórka i regeneracj? tkanek

OLEJEK DRZEWA HERBACIANEGO 

Wzmacnia dzia?anie grzybobójcze Ozoile® 

KWAS TIOKTANOWY

Antyoksydant, przeciwdzia?a procesom 
degeneracyjnym skóry i b?ony ?luzowej, 
stymuluje komórkowe procesy energetyczne w 
celu przywrócenia zaburzonych funkcji

Sk?adniki pozosta?e

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.

w w w.rover snat u ra.p l

SPOSÓB U?YCIA

Stosowa? bezpo?rednio na zmienion? 
powierzchni? do ca?kowitego jej pokrycia. 
Zaleca si? u?ycie przynajmniej 2 razy 
dziennie, rano i wieczorem, je?li lekarz nie 
zaleci inaczej. D?ugo?? stosowania zale?y od 
tego, w jakim tempie przebiega? b?dzie 
odpowied? terapeutyczna. W miar? potrzeby 
stosowa? cyklicznie. Zalecana maks. d?ugo?? 
jednego cyklu do 60 dni.



Pi?m iennict wo

CEL                                                                                                                                                     
Prawid?owe leczenie skóry wokó? obwodu rany jest krytycznym krokiem w piel?gnacji ran 
przewlek?ych. Zasadniczo stosuje si? w tym celu foli? poliuretanow?, kremy barierowe lub past? 
cynkow?. Przez oko?o 6 miesi?cy w Oddziale Leczenia Ran w Wojskowym Szpitalu Wojskowym w 
Rzymie, preparat*  aplikowano na skór? wokó? zmian wysi?kowych zagro?onych maceracj?. 

METODA                                                                                                                                                  
Leczeniu poddano 10 pacjentów, w tym 7 kobiet i 3 m??czyzn w wieku od 32 do 94 lat, dotkni?tych 
ranami przewlek?ymi ko?czyn dolnych pochodzenia naczyniowego (50% przypadków), LDP (30%) i 
powsta?ych w wyniku przebytych oparze? (20%). Krem Rigenoma nak?adano codziennie na 
powierzchni? skóry wokó? rany do oko?o 1,5 cm od brzegu, kontekstowo do stosowanych zwykle 
miejscowo opatrunków na owrzodzenia. Wykonano tak?e odpowiedni ucisk naczy?, ??cznie przez 
okres 4-6 tygodni.

Case 1

sex: M; age=90y

Case 2

sex: F; age=32y

Case 3

sex: F; age=40y

Case 4

sex: F; age=90y

  T. 0             T. +15d          T. +30d        T. +45d

WNIOSKi

Leczenie zastosowano u pacjentów z nie goj?cymi si? ranami ko?czyn dolnych. Ochronne dzia?anie 
preparatu Rigenoma krem na skór? okaza?o si? znacznie bardziej efektywne ni? w innych substancji 
standardowo polecanych w podobnych przypadkach. Stwierdzono wysoce zadowalaj?cy stopie? 
nawil?enia oraz efekt antyseptyczny.

* Rigenoma krem

Olejek z drzewa herbacianego

Klin iczne zast osowanie zw i?zku*  (Ozoile, olejek  z drzewa herbacianego, kwas hialuronowy,
czarna porzeczka, nagiet ek  i sk rzyp) dla ochrony skóry ot aczaj?cej rany przew lek?e 
G. Bromuro, G. Chiarolanza, G. Manfredi, M. Campioni  - Wound Care Unit, Rome Army Military Hospital, Italy



Skut eczna alt ernat ywa 

dla st osowania           

leków  st erydowych i 

n iest erydowych,    

?rodków dezynfekuj?cych 

oraz ant ybiot yków

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

Wskazania:

- Zapalenie skóry pochodzenia alergicznego lub innego

- Choroby skóry pochodzenia bakteryjnego,
   wirusowego i grzybiczego (m.in. opryszczka, egzema,
   wyprzenie skóry, owrzodzenie ?ylne, odle?yny   
- Popromienne zapalenie skóry

- Zapobieganie i leczenie owrzodze?

- Zapobieganie powstawaniu blizn

- Regeneracja uszkodzonych tkanek

- Stopa cukrzycowa

- Stymulacja procesu autolitycznego oczyszczania rany

- Usuwanie i przeciwdzia?anie tworzeniu si? strupów

  (zmniejszenie obj?to?ci wysi?ku)  
- Regeneracja skóry otaczaj?cej rany (przewlek?e)

Ruszczyk kolczasty

Sk?adniki pozosta?e

KWAS HIALURONOWY

Integruje dzia?anie ozonidów w procesie regeneracji, 
poprawia j?drno?? i kolor skóry, przeciwdzia?a 
nadmiernemu jej rogowaceniu

WYCI?G Z CZARNEJ PORZECZKI

Wykazuje dzia?anie analogiczne do kortyzonu

RUSZCZYK KOLCZASTY, NAGIETEK, SKRZYP

Pobudzaj? przeciwzapalne dzia?anie ozonidów
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