PRÍBALOVÝ LETÁK PRE PACIENTA

UPOZORNENIE

Emulgel gél na lokálne použitie
50 g

tuba | 100 g

tuba
• Prípravok neprehĺtajte.
• Prípravok uchovávajte mimo dosahu detí.

spôsobenej osteoartritídou.
• Po exspirácii prípravok už nepoužívajte.
INDIKÁCIE
Prípravok Ozonicon® je inovatívny medicínsky prostriedok,

prípravok nepoužívajte.

ktorý napomáha pri liečbe
• Dlhodobé používanie prípravkov, ktoré sú určené na
miestnu aplikáciu, môže spôsobiť vznik precitlivenosti.

osteoartritídou.
Synergický účinok účinných látok, ktoré sú obsiahnuté

• Pred použitím prípravku si dôkladne umyte ruky.
Po jeho použití tubu starostlivo uzatvorte.
Už od prvotných použití poskytuje prípravok Ozonicon®

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

osteoartritídou.

vlastná precitlivenosť na jeho zložky.

Prípravok počas používania nespôsobuje ťažkosti.

Gél nenanášajte na otvorené rany.

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY

SKLADOVANIE
Výrobok uchovávajte na chladnom, suchom mieste
Arnica

montana

Harpagophytum Procumbens ,
Ribes Nigrum (čierne ríbezle ), Glycerín,

slnečného svetla.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na výrobok, ktorý bol

Bromelain, Pantenol, Mentol, Glukozamín, hydrolyzované
glykosamínoglykány.

Výrobok po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov.

BALENIE 50 g

tuba I 100 g

tuba

Prípravok je určený na vonkajšie použitie.

Prípravok neobsahuje glutén.

Prípravok jemne vmasírujte na bolestivé miesto.

Prípravok neobsahuje umelé farbivá.

Na postihnuté miesto aplikujte dvakrát až trikrát denne až do
ústupu príznakov alebo podľa pokynov Vášho lekára.

Tento medicínsky prípravok je klasifi kovaný a vyrába

Výrobca: Benedetti & Co. Biosolutions S.r.l.
VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Via Monte Cengio,
28 - 35138 Padova (Taliansko)

Testami, ktoré sa na prípravku vykonali, sa doposiaľ nezistila

Distribútor ČR/SR: Velpharm s.r.o., Klincová 37,

precitlivenosť naň, ani žiadne iné vedľajšie účinky.

821 08 Bratislava, Slovensko
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PŘÍBALOVÝ LETÁK PRO PACIENTA

VAROVÁNÍ

Emulgel pro lokální použití
50 g

tuba | 100 g

tuba
• Nepolykejte.

traumatického, osteoartritického

• Udržujte mimo dosah dětí.

a revmatického původu
• Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí
doby použitelnosti.

INDIKACE
Ozonicon® je inovativní zdravotnic

• Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

akutní a chronické bolesti trauma tického, osteoartritického
a revmatického původu. Synergickým působením aktivních

• Dlouhodobé používání přípravků pro místní použití

složek obsažených v Ozoniconu® rychle snižuje bolest:
případě je nutné přerušit léčbu a vyhledat
alfa-lipoovou a acetátem vitamínu E) je účinný na bolest

lékařskou pomoc.

a zánět; Glukosamin a chondroitin sulfát chrání kloubní
chrupavku a zabraňuje jejímu poškození. Od první aplikace
Ozonicon® rychle a účinně působí proti bolesti a zánětlivým

• Před použitím přípravku si důkladně umyjte ruce.
Ihned po použití tubu uzavřete.

příznakům revmatického, osteoartritického a traumatického
původu.
Jeho aplikace je příjemná pro pokožku.

přípravku. Nenanášejte gel na otevřené rány.

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY
alfa-lipoovou a acetátem vitamínu E), Extrakt květů Arnika
Montana

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

UCHOVÁVÁNÍ

Harpagophytum procumbens ,
Ribes Nigrum (černý rybíz), Glycerin,

zdroji tepla a přímého slunečního záření.

Bromelain, Panthenol, Mentol, Gluk osamin, Hydrolyzované
glykosaminoglykany.
Po otevření přípravek spotřebujte do šesti měsíců.

BALENÍ 50 g

tuba I 100 g

Vetřete přípravek jemně na bolestivá místa.

Neobsahuje lepek.

Naneste na postižená místa dvakrát až třikrát denně až do

Neobsahuje umělá barviva.

tuba

ústupu příznaků nebo dle doporučení vašeho ošetřujícího
Jedná se o zdravotnický prostředek zařazen a vyroben
předpisů a doplňků.
VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Výrobce: Benedetti & Co. Biosolutions S.r.l.

Testování výrobku doposud neprokázalo rozvoj

Via Monte Cengio,

přecitlivělosti či jiné vedlejší účinky.

28 - 35138 Padova (Taliansko)

,
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