
Całkowite wygojenie 
przewlekłych ran...

... i życie wraca  do normy.

Advanced Oxygen Therapy Inc. jest nowoczesną 

firmą medyczną stworzoną przez znakomitych 

menadżerów i specjalistów medycyny klinicznej.

Naszym celem jest dostarczanie produktów 

i usług, które w sposób istotny podnoszą jakość 

życia pacjentów i zmniejszają koszty opieki 

zdrowotnej. Osiągamy to poprzez partnerstwo 

z wiodącymi organizacjami, które podzielają 

naszą wizję.

Posiadając ponad 25-letnie doświadczenie 

w branży medycznej doskonale znamy bariery 

i wyzwania stojące przed dzisiejszym Systemem 

Opieki Zdrowotnej. 

AOTI sięga po technologie jutra, aby wprowadzać 

nowe rozwiązania, które mogą mieć pozytywny 

wpływ na opiekę medyczną już dzisiaj. 
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Przed Po Przed Po Przed Po

Czy robisz wszystko co możliwe
dla Twoich pacjentów?
Rany przewlekłe mogą osłabiać Twoich pacjentów na lata, powodując
problemy nie tylko zdrowotne, ale także dotyczące ich kariery, życia 
rodzinnego i wszystkiego, co przynosi im radość. Teraz możesz pomóc 
swoim pacjentom wrócić na właściwe tory, położyć kres ich cierpieniom 
i przewlekłym bólom stosując Miejscową Terapię Tlenem (TWO2).

(TWO2) Miejscowa Terapia Tlenem jest sprawdzonym, bezpiecznym, 
i nieinwazyjnym sposobem leczenia, wykorzystującym cykliczny przepływ 
tlenu pod ciśnieniem do leczenia żylnych, cukrzycowych i odleżynowych 
owrzodzeń.

Udowodniono, że dzięki zastosowanej przez AOTI unikatowej terapii (TWO2) 
dopływ tlenu do uszkodzonej tkanki stymuluje syntezę kolagenu, 
aktywację �broblastów, angiogenezę i znacząco poprawia aktywność 
leukocytów co prowadzi do SZYBSZEGO ZAGOJENIA RANY! 

Miejscowa Terapia Tlenem (TWO2) jest szczególnie skuteczna jako leczenie
uzupełniające prowadzące do kompletnego wygojenia przewlekłych ran.

Systemy do TWO2 – Miejscowej Terapii Tlenem są dostępne 

w opcji wielokrotnego lub jednorazowego użytku, spełniając 

w ten sposób indywidualne potrzeby dotyczące opieki nad 

pacjentem i �nansowania kosztów zabiegów. System działa 

poprzez zmienne ciśnienie tlenu zastosowane bezpośrednio 

na miejsce rany w zamkniętym i wilgotnym środowisku. 

Zapewnia to większy gradient dyfuzji tkankowej i zwiększone 

natlenienie tkanki. Cykliczny charakter ciśnienia powoduje 

również sekwencyjny efekt kompresji, który pomaga zmniejszyć 

obrzęki obwodowe i stymuluje perfuzję w miejscu rany.

Użycie jednorazowego zestawu (Kość krzyżowa/Tułów) w terapii TWO2 pozwala

na leczenie ran odleżynowych,  owrzodzeń kości krzyżowej, jak również tułowia 

na wyjątkowo dużych powierzchniach od 2 cali (5,08 cm) do 6 cali (15,24 cm). 

Pozwala to leczyć różnorodnie umiejscowione rany, przy jednoczesnym spełnieniu 

konkretnych potrzeb w zakresie opieki nad pacjentem i �nansowania kosztów terapii.

Komora wielokrotnego użytku

Zestaw jednorazowego użytku 
(kość krzyżowa/tułów)

Komora jednorazowego użytku 

80% Wskaźnik gojenia rany1,2,4

Bezprecedensowe wskaźniki gojenia się ran różnego stopnia 2, 3 i 4.

Stymuluje angiogenezę i produkcję kolagenu1,2,3,4,5

Znacząco zwiększa lokalne czynniki wzrostu stymulujące angiogenezę, 
kiełkowanie kapilar i produkcję kolagenu.

Znacząca redukcja bólu1,2

Szybka redukcja bólu spowodowanego raną o ponad 75% 
w ciągu 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Kontrola zakażeń1,2,5

Skutecznie eliminuje patogeny rany, w tym: Staphylococcus 
Aureus, Streptococcus, Pseudomonas Aeruginosa i MRSA.

Oszczędność kosztów
Zdolność do skrócenia czasu gojenia się ran i zmniejszenia powikłań 
może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów leczenia.

Nieinwazyjna, bezpieczna terapia1,2,3,4,5

Miejscowa terapia tlenowa jest łatwa w użyciu 
i ma zastosowanie w leczeniu doraźnym, przewlekłym 
i samodzielnym w warunkach domowych.


