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Știm, vrem și putem să adăugăm ani la viață și viață la anii dumneavoastră! Nu 
mai pierdeți timp în sălile de așteptare! E de ajuns un singur apel la numărul de 

telefon 0745.230.132 și veți fi programat imediat la serviciile medicale de care 
aveți nevoie. La Clinica Oxxygene, situată la granița dintre București și Otopeni, 

beneficiați acum de cel mai modern tratament al durerilor de articulații, care 
se realizează prin două tehnologii ce și-au câștigat faima la nivel internațional: 

terapia cu ozon și terapia PRP (renumita terapie vampir).

OZONOTERAPIA  
ARE REZULTATE SPECTACULOASE ÎN ARTROZE ȘI 
HERNIA DE DISC VERTEBRAL
Toate metodele de tratament cu ozon sunt efectuate cu res-
pectarea strictă a protocoalelor stabilite de Societatea Eu-
ropeană de Ozonoterapie, generatoarele germane de ozon 
folosite, având selecția digitală a dozelor, în felul acesta 
neexistând riscul unor erori. Această excepțională terapie 
are rezultate benefice în artroze (coxartroze, gonartroze, 
spondiloartroze, lombosciatică, artroze ale articulațiilor 
mici), discopatii (cervicale, toracale, lombare), hernia de 
disc vertebral, afecțiuni inflamatorii ale articulațiilor, tendi-
nite, bursite, fibromialgii, contracturi musculare, afecțiuni 
circulatorii, cum ar fi circulația periferică arterială și/sau pe-
riferică deficitară, boli 

autoimune, imune (poliartrita reumatoidă, lupus eritema-
tos, psoriasis, spondilită anchilozantă, demență și alte tul-
burări neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson), diabet 
zaharat, dislipidemii, alte dezechilibre metabolice, hepatite 
cronice (virus hepatic B sau C, steatoze hepatice, hepatită 
toxică), infecții cronice, stări debilitante post infecțioase, 
îmbunătățirea vitalității și imunității în cancer, insomnii, 
tulburări anxioase, depresii, migrene, oboseală cronică. De 
asemenea, ozonoterapia are rezultate foarte bune în recupe-
rarea posttraumatică/post accidente rutiere (fracturi, entor-
se, rupturi musculare).
Eficiența terapeutică este ridicată datorită acțiunii antiin-
flamatorii, antialgice, miorelaxante, dar și a acțiunii repa-
ratorii asupra terminațiilor nervoase periferice și a vaselor 
mici. Este foarte important de știut faptul că ozonoterapia 
sub formă de infiltrații/injecții, poate fi aplicată cu succes în 
tratamentul oricărui sindrom dureros, de la afecțiuni reu-
matice degenerative până la sindroame inflamatorii de orice 
cauză. 

METODĂ REMARCABILĂ PENTRU PACIENȚII CU  
REUMATISM DEGENERATIV

Programul terapeutic în tratamentul afecţiunilor reumatice in-
clude infiltraţii locale, subcutane, infiltraţii peri și intraarticu-

lare, infiltraţii intramusculare, infiltraţii în punctele dureroase 
și în punctele de acupunctură, dar și terapia sistemică endove-
noasă (așa numita autohemoterapie majoră). Pacienții tratați 
prin ozonoterapie constată rapid o diminuare a sindromului 
dureros, o scădere a contracturii musculare paravertebrale, 
creșterea mobilității, o stare generală mai bună, iar consumul 
de medicamente antiinflamatoare sau calmante, atât de toxi-
ce pentru organism scade, fiind îmbunătățită calitatea vieții. 
În plus, terapia sistemică cu ozon, prin extragerea naturală a 
radicalilor liberi, este utilizată și pentru încetinirea procesului 
de îmbătrânire, metoda fiind preferată de celebrități internați-
onale din SUA, Anglia, Germania, Canada, Brazilia. O ședinţă 
de ozonoterapie are o durată de 20-30 de minute.

CREȘTE VITEZA DE RECUPERARE MEDICALĂ
Terapia combinată între recuperarea medicală clasică și utili-
zarea ozonoterapiei, este punctul forte în creșterea vitezei de 
recuperare medicală, în orice patologie în care este necesară 
aceasta, respectiv durerile articulare de tip reumatic (artroze) 

dar și postoperatorii ortopedice, neurologice, post accidente 
rutiere. Practic, utilizarea combinată a fizioterapiei (utilizând 
cea mai nouă aparatură din domeniu) cu ozonoterapia, duce 
la o recuperare medicală într-un timp de cel puțin două ori 
mai scurt decât fără această terapie cu ozon.

TERAPIA PRP,
ȘANSA PACIENȚILOR CA ÎN FUNCȚIE DE GRADUL 
DE GONARTROZĂ, SĂ SCAPE DE OPERAȚIE
Afectarea articulației genunchiului este, de cele mai multe 
ori, rezultatul înaintării în vârstă. Boala apare la persoane 
vârstnice, de obicei cu un grad de obezitate, ce determină 
presiune pe articulație. Introducerea de factori de creștere 
intraarticular în cadrul procedurii PRP, 

repară țesuturile și redau mobilitatea 
articulației. Această terapie de injectare a plasmei PRP este 
utilizată pentru a trata afecțiuni ale articulațiilor, dar și pen-
tru a vindeca pacienți cu leziuni ale părților moi, diverse 
boli degenerative, traumatisme articulare sau musculare. 
În funcție de specificul afecțiunii, tratamentul PRP poate fi 
utilizat atât pentru leziuni ce nu necesită intervenție chirur-
gicală, cât și pentru cele după operații, precum ligamento-
plastia, meniscectomia sau artroscopia. 

TRATAMENT PERSONALIZAT  
PENTRU FIECARE PACIENT

Clinica Oxxygene își desfășoară activitatea atât în ambula-
toriu, cât și în spitalizare, oferind multiple facilități medica-
le, aparatură de ultimă generație în fizioterapie și tehnologii 
unice, toate menite să satisfacă nevoile de sănătate ale paci-
enților noștri. La dispoziția dumneavoastră se află o echipă 
de medici specialiști, medici primari, pregătiți continuu în 
domeniul medical, care se raporteză la tot ce este nou în 
medicina modernă. Cel mai de preț lucru pe care clinica 
Oxxygene îl oferă pacienților săi este grija, expertiza și de-
dicarea echipei medicale, pentru ca pacientul să plece fără 
durere, cu zâmbetul pe buze și plin de energie. Cum afec-
țiunile și durerile sunt atât de diferite și de complexe, la fel 
și tratamentul trebuie personalizat pentru fiecare pacient.  
Astfel că, medicii clinicii Oxxygene vă conturează un pro-
gram terapeutic personalizat și păstrează o evidență strictă 
a tratamentelor aplicate, pentru un istoric medical complet.

La clinica Oxxygene, spuneți 
STOP durerilor de articulații!


