
Excelência na
produção de ozônio

Melhor custo-benefício

Praticidade, segurança e precisão para os profissionais

Compacto e leve, ideal para atendimentos home care

100% automático (livre de tabelas e cálculos)

O que você precisa para geração do ozônio 
medicinal além do gerador?

Regula de forma automática o fluxo de oxigênio, possibilitando ao usuário 

selecionar de forma simples e objetiva a concentração desejada. Basta indicar 

no gerador a concentração desejada, que ele vai produzir exatamente ao 

indicado. Sem uso de tabelas e cálculos!

A produção é realizada em questão de segundos. Não é necessário ligar 

o gerador e esperar longos minutos.

Aço Inox 316L nos bocais de saída e retorno do ozônio. Componentes 

internos de altíssima qualidade, resistentes ao ozônio. 

válvula reguladora cilindro para oxigênio
medicinal

Porque somos reconhecidos como 
o melhor do ozônio?

Sistema
flow-control

Rapidez 
na geração
do ozônio 

Todos os geradores saem com um laudo individual de calibração, garantindo 

a precisão na concentração produzida.

Laboratório
exclusivo 
de calibração 

Componentes 
de alta e maior
durabilidade 

FICHA TÉCNICA

Dimensão

Peso

Concentração produzida

Fluxo do oxigênio

295x143x192 mm

2,7 kg

5 a 60 mcg

600ml/min

Medplus MX



São muitos os profissionais que descobriram os benefícios da ozonioterapia como método de 

tratamento não medicamentoso auxiliar aos tratamentos convencionais. Através do ozônio medicinal, 

uma biomolécula, com elevado poder antimicrobiano, que trabalha em equibilibrio com o ambiente 

fisiológico, é possível alcançar resultados significativos em diversas condições clínicas.

Potencialize os tratamentos 
da sua clínica com o melhor do ozônio.

Perceba a importância 
nas seguintes áreas da saúde:

Veterinária
• Cicatrização de feridas

• Alívio de dores crônicas

• Tratamento de insuficiência renal

• Diminuição de radicais livres

• Alívio de dores em tratamentos de câncer

• Paresias

• Alergias diversas

• Reabilitação fisioterápica

• Infecções de repetição

• Modula o sistema imunológico

• Melhora a drenagem linfática

• Efeito lipolítico (quebra de gorduras)

• Libera fatores de crescimento (regeneração)

• Efeito germicida (bactericida e fungicida)

• Eficaz no tratamento de ACNE

• Melhora da flacidez

Biomedicina & Estética



O melhor suporte técnico do Brasil. Equipe preparada para sanar todas as dúvidas e orientar quando surgir 

algum imprevisto. Além disso, somente a Philozon possui o sistema de empréstimo gratuito de gerador em 

casos de manutenção preventiva ou corretiva.

Suporte técnico com sistema de empréstimo

Rua Amador Bueno da Ribeira, 258
Nova Esperança
Balneário Camboriú/SC
CEP 88336-320

contato@philozon.com.br
(47) 3366 7000
philozon.com.br

acompanhe nossas redes sociais

philozon

Fisioterapia

Odontologia

Enfermagem

• Cicatrização de feridas

• Alívio de dores crônicas

• Fisioterapia desportiva

• Reabilitação fisioterápica

Modula o processo inflamatório

Melhora a cicatrização de tecidos
moles e reparos ósseos

Utilização da água Ozonizada nos 
protocolos e também na biossegurança

• Tratamento de feridas

• Tratamento de doenças infecciosas agudas e crônicas

• Tratamento para dores

• Pré e pós operatório


