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Síla aktivního singletového kyslíku. Více účinků v jed-
nom přípravku. Inovativní přístup k lokálnímu řešení 
zánětů a infekcí horních a dolních dýchacích cest, 
hltanu a ústní dutiny, včetně jejich profylaxe.
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Výrobce:

ActiMaris®

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ ZÁNĚTŮ, RAN A INFEKCÍ NAVRŽENÉ PŘÍRODOU

Z více než desetiletých klinických zkušeností vyplývá, že ActiMaris® 
je vysoce účinný v lokální terapii zánětů a infekcí horních a dolních 
dýchacích cest, ústní dutiny a hltanu.
Přípravky ActiMaris® mohou být vzhledem ke svému složení a me-
chanismu účinku použity nejen na neporušené sliznice, ale mohou být 
bezpečně aplikovány i na sliznice poškozené. Přípravky ActiMaris® 

jsou bezpečné i při aplikaci na obnaženou chrupavku a kost.

ORL řadu představuje ActiMaris® OROPHARYNX Sprej a ActiMaris® 
NASAL Sprej. Oba přípravky lze používat jak preventivně, tak tera-
peuticky a po časově neomezené období. Pro děti, dospělé i seniory. 
Bez jakýchkoli nežádoucích účinků, interakcí nebo kontraindikací. 
Produktová řada pro celou rodinu.

ActiMaris® má čistící, zvlhčující a zklidňující účinek na sliznici. Vede 
k dekongesci sliznice. Má čistící, protizánětlivý a antimikrobiální 
efekt. Podporuje místní obranné mechanismy. Podporuje granulaci 
a epitelizaci v rámci hojení ran na sliznicích. Urychluje hojení, elimi-
nuje zápach.

Zdroj: ActiMaris AG, Švýcarsko – data on file; EMPOLAS s.r.o. – výsledky

testování účinnosti a bezpečnosti ActiMaris, státní laboratoře Praha, 2017, 2018, 2019

Pro potlačení zánětu a infekce. Vhodný k samostatnému lokální-
mu použití i jako podpora celkové léčby.

Zdravotnický prostředek. Čtěte příbalovou informaci.
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Oblast použití ORL řady

100% PŘÍRODNÍ

BEZ PARFEMACE PRO CELOU RODINU

BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK

BEZ KORTIKOIDŮ

BEZ ALKOHOLU

BEZ XYLOMETAZOLINU

BEZ ANTIBIOTIK

Každým stlačením aplikátoru je vždy 
dosaženo dokonalé distribuce a 
ideálního rozptylu částic v sprejem 
ošetřených dutinách. 

EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
Tel: +420 775 335 111
www.actimaris.cz

Výhradní distributor pro ČR a SR:

ORL_NASAL_OROPHARYNX_Flyer_A56_CZ-SK_V1.1.indd   1-3ORL_NASAL_OROPHARYNX_Flyer_A56_CZ-SK_V1.1.indd   1-3 08.06.21   09:2408.06.21   09:24



ActiMaris® je šetrný k buňkám tělu vlastním a zároveň působí vy-
soce antimikrobiálně, s rychlým nástupem účinku. Má prokázanou 
mikrobicidní účinnost na viry, bakterie (včetně MRSA), kvasinky, 
plísně a spory.

ActiMaris® NASAL Sprej
Komplexní péče v případě zánětu a infekce dýchacích cest

ActiMaris® NASAL Sprej je hypertonický roztok zásadité ionizované 
mořské vody, obsahující mořskou sůl (1,2 %), elektrolýzou z těchto 
přírodních složek získaný chlornan sodný (NaOCl, 0,04 %) a kyseli-
nu chlornou (HOCl, 0,004 %). Účinnost je založena na biofyzikálních 
principech. 

Účinky ActiMaris® NASAL Sprej na nosní sliznici:
• protizánětlivý
• antimikrobiální – ničí viry, bakterie, kvasinky, plísně, spory
• dekongesční – snižuje otok, obnovuje nosní průchodnost a 

zlepšuje dýchání
• čistící a zvlhčující – napomáhá čištění od hlenu, hnisu a krust 

a vede ke zvýšení pocitu pohody, zmírňuje obtíže typické pro 
zánětlivé a infekční onemocnění horních dýchacích cest

• podporuje fyziologické prostředí na povrchu sliznice

ActiMaris® je šetrný k buňkám tělu vlastním a zároveň působí vysoce 
antimikrobiálně, s rychlým nástupem účinku. Má prokázanou mik-
robicidní účinnost na viry, bakterie (včetně MRSA), kvasinky, plísně 
a spory.

ActiMaris® OROPHARYNX Sprej
Efektivní a rychlá úleva

ActiMaris® OROPHARYNX Sprej je hypertonický roztok zásadité ionizo-
vané mořské vody obsahující mořskou sůl (3 %) a elektrolýzou z těchto 
přírodních složek získaný chlornan sodný (NaOCl, 0,2 %). Účinnost pří-
pravku je založena na biofyzikálních principech. Mořská sůl a single-
tový kyslík uvolněný z NaOCl při kontaktu roztoku se sliznicí zajišťují 
rychlý protizánětlivý a antimikrobiální účinek.

Účinky ActiMaris® OROPHARYNX Sprej:
• protizánětlivý 
• čistící – rozpouští a uvolňuje povlaky a sekret v hltanu
• antimikrobiální – ničí viry, bakterie, kvasinky, plísně, spory
• zvlhčující
• snižuje otok – tím ulevuje od bolesti, zmírňuje potíže s polykáním
• eliminuje zápach
• v případě poškození sliznice podporuje hojení a urychluje procesy 

granulace a epitelizace

ActiMaris® NASAL Sprej je vhodný v případech, jako jsou:
• Rýma a nachlazení
• Chřipková infekce
• Akutní a chronický zánět nosní sliznice
• Akutní a chronický zánět vedlejších nosních dutin 
• Chronická rýma navozená dlouhodobým užíváním sympatomimetic-

kých nosních kapek a sprejů (sanorinismus)
• Alergická rýma (také profylakticky)
• Katar Eustachovy trubice a středního ucha
• Pooperační stavy (po operacích nosu a vedlejších nosních dutin)
• Profylaxe multirezistentních bakterií MRSA/VRE
• Profylaxe zánětu dolních dýchacích cest (snížením zatékání hlenů)

Složení:
Ionizovaná voda, mořská sůl, chlornan sodný
Velikost balení: 20 ml

Složení:
Ionizovaná voda, mořská sůl, chlornan sodný
Velikost balení: 50 ml

ActiMaris® OROPHARYNX Sprej lze použít profylakticky a 
terapeuticky na záněty a infekce ústní dutiny, hltanu a hrtanu, 
jako jsou:
• Záněty hltanu a krčních mandlí
• Chronický zánět hltanu - pocity sucha a škrábání v krku
• Akutní a chronický zánět hrtanu
• Záněty hrtanu v souvislosti s refluxní chorobou (GER)
• Záněty dásní a sliznice dutiny ústní, soor, afty
• Záněty jazyka
• Zápach z úst (halitóza)
• Stavy po chirurgických zákrocích v dutině ústní a hltanu
• Profylaxe multirezistentních bakterii MRSA/VRE

ActiMaris® Gel na rány
V případě zánětu a infekce zevního zvukovodu a boltce je možné  
k lokálnímu ošetření použít ActiMaris® Gel na rány. 
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