
OXY PROCARE 99,5% je certifikovaný inhalačný kyslík v spreji s inhalačnou maskou a kanylou /
inhalačným adeptérom.
Inhalačný kyslík je ideálny pre ľudí s dýchacími problémami, astmou, dýchavičnosťou a je odporúčaný pre športovcov,
vodičov, študentov, aktívnych ľudí, tiež ľudí trpiacich nespavosťou a úspešne sa používa aj v kozmetike na zlepšenie
pokožky.

 jednoduché použitie
 vybavený  pohodlným ventilom, maskou a hadičkou
 koncentrácia kyslíka: až  99,5%
 bez pridanej esencie
 14 L  stlačeného kyslíka v spreji
 vyrobené v EÚ
 vyhlásenie o zhode – CE

Inhalačný kyslík sa odporúča:
Športovcom - kyslík je  zdrojom energie pre svaly a mozog .  Urýchľuje obnovu ATP, hlavného nosiča energie v
bunkách, čo umožňuje rýchlejší návrat k ďalšej sérii cvičení
Chronicky chorým pacientom - kyslík  podporuje imunitný systém, tvorbou hormónov a bielkovín. Odporúča sa pri
dýchavičnosti a astme. 
Obéznym ľuďom -  kyslík je najdôležitejším faktorom v metabolickom procese  pri konzumácii tučných jedál a jedál s
vysokým obsahom sacharidov, ako aj  cukrov a alkoholu. Naše telo musí na odbúravanie týchto látok použiť viac
kyslíka ako napríklad bielkoviny.
Vodičom -  obnovuje bdelosť a rýchlosť reakcie, znižuje ospalosť počas dlhých monotónnych trás
Študentom - zlepšuje pamäť a koncentráciu na krátke časové obdobie, ale niekedy veľmi dôležitú chvíľu, napríklad
počas skúšok

Vlastnosti kyslíka
 spomaľuje starnutie ľudských buniek
 pomáha pri bolestiach hlavy
 pomáha pri únave
 posilňuje imunitu

 zlepšuje dýchanie u pacientov trpiacich astmou
či alergiami

 zlepšuje psychický stav osôb trpiacich 
depresiami

 zvyšuje fyzickú kondíciu až o 25 %
Obsah: 14 litrov kyslíka
Hmotnosť fľaše brutto bez masky / adaptéra: 145g, +/- 2% (hmotnosť obsahu 25g +/- 1%)
Spôsob použitia:

 Odstráňte ochrannú krytku z ventila
 Nasaďte trysku s kanylou / trysku s inhalačným adaptérom na kyslíkovú fľašu
 Nasaďte si inhalačnú masku / inhalačný adaptér na nos a ústa podľa návodu nižšie
 Odstráňte ochrannú krytku z ventila
 Zatlačte ventil na fľaši na 2 sekundy a začnite inhalovať kyslík hlbokým nádychom. Inhaláciu zopakujte

najviac 2 vstrekmi po sebe.
 Ďalšiu inhaláciu zopakujte najskôr po 10 min.

Distribútor: STOMIA s.r.o., 
Staničné námestie 1, Košice
stomia@stomia.sk +421 55 62 522 88
+421 55 62 300 67 +421 907 794 861 

Upozornenie
Môže spôsobiť alebo zintenzívniť požiar; fľaša je pod tlakom, neodbornou manipuláciou hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Skladujte mimo dosahu 
detí. Skladujte mimo otvoreného ohňa, iskier. Nepoužívať v blízkosti zdroja tepla, ohňa. Nevystavujte teplote presahujúcej 50°C. V blízkosti fľaše

je zakázané fajčiť. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladujte na dobre vetranom mieste.


