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ŠANCE PRO NOHY
PROJEKT PRO PODPORU TISÍCE NOHOU, KTERÉ SE NEHOJÍ
O PROJEKTU:
Projekt ŠANCE PRO NOHY je pokračováním úspěšného projektu ZDRAVÉ NOHY, který byl
realizován v letech 2018 – 2019 ve spolupráci s odborníky v léčbě chronických ran v České
republice a Slovensku.
Důvodem pokračování projektu je cílená pomoc osobám, kterým hrozí vážné zdravotní
komplikace následkem nehojící se rány na nohou. V České republice dochází ročně k šesti tisícům
amputací dolních končetin. Cílem projektu je snížit tento negativní stav a zpřístupnit
patentovanou technologii ošetření nohou ozonem, jako jednu z forem podpory léčby.
SPECIFIKACE PATENTOVANÉ TECHNOLOGIE:
Domácí dezinfekční SET se skládá z ozonátoru HC 1500 a speciálního ozonového vaku OV2. Na
vývoji ozonových vaků se podíleli přední čeští a slovenští odborníci zabývající se následnou péčí o
nohy. Dezinfekční SET je především určen pro likvidaci plísní, bakterií a zápachu na nohou v
domácím prostředí. Dalším efektem technologie ozonu je podpora léčby chronických ran na
nohou. Zvláště u Syndromu diabetické nohy a Bércového vředu, byly zdokumentovány pozitivní
výsledky.
Tyto výsledky a zkušenosti stovek uživatelů za poslední 2 roky potvrzují, že je možné efektivně
zabránit nevratným změnám v podobě amputace, ale také výrazně přispět ke kvalitě života.
KOMU JE PROJEKT URČEN:
- Všem, kteří hledají efektivní způsob řešení potíží dolních končetin v domácím prostředí.
PODMÍNKY ÚČASTI:
Dezinfekční SET HC 1500 s ozonovým vakem OV2 je poskytnut za zvýhodněných podmínek.
VAK NA NOHY OV2 V CENĚ 4.200,- KČ JE ZDARMA.
Zájemce uhradí pouze zvýhodněnou cenu za celý ozonový set ve výši samotného ozonátoru HC
1500 tj. konečných 11.700,- Kč.
Podmínkou pro účast v projektu je vyplnění referenčního listu po 3 měsících používání.
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
- Zpřístupnit ozonovou technologii osobám s vážnými zdravotními komplikacemi dolních
končetin, následkem nehojící se rány.
- Snížení nevratných změn v podobě amputací dolních končetin a zvýšení kvality života.
PROJEKT ŠANCE PRO NOHY JE URČEN POUZE PRO PRVNÍCH 50 ÚČASTNÍKŮ A JE ZAHÁJEN V
POLOVINĚ LISTOPADU 2021.

Dejte šanci nohám svým i svých milovaných a neváhejte nás kontaktovat pro zajištění účasti.
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