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UNIKÁTNE RÝCHLE HOJENIE  
RÁN A ZÁPALOV 

90% ÚČINNOSŤ
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KLINICKY
OVERENÉ

  Výrazne skracuje dobu hojenia
  Rýchlo znižuje zápal, opuch, zápach
  Ranu čistí, zvlhčuje, odstraňuje biofilm
  Eliminuje vírusy, baktérie, kvasinky, 

plesne, spóry
  Použitie kdekoľvek na koži aj sliznici

SK

ActiMaris je č. 1 v neonatológii
najpoužívanejší prípravok na hojenie všetkých typov rán 

u novorodencov a dojčiat 3



Na ošetrenie a urýchlenie hojenia širokého spektra akútnych aj chro-
nických rán a zápalov na koži i sliznici. Je vhodný na: pooperačné 
rany a  jazvy, bežné drobné akútne poranenia, vredy či diabetické 
vredy, infekčné rany. Zápaly dutiny ústnej a nosovej, plesňové infek-
cie, akné, afty, opary. Rýchlo naštartuje proces hojenia a výrazne ho 
urýchľuje. Dodáva rane potrebný kyslík, energiu a minerálne látky.

Ako používať ActiMaris® Gél:

Pri hojení akútnych i chronických rán:
1.  Z rany najskôr odstráňte prípadné hrubé nečistoty alebo povlaky. 

Na čistenie rany, elimináciu povlaku, hnisu a mikróbov môžete 
najskôr použiť roztok ActiMaris® Sensitiv alebo Forte.

2.  Na ranu jemne naneste ActiMaris® Gél vo vrstve 1–2 mm.
3.  Prekryte sterilným krytím, gázou alebo prelepte náplasťou.
4.  Výmenu krytia s aplikáciou ActiMaris® Gélu vykonávajte podľa 

potreby a stavu rany, optimálne 1–2× denne.
Pri hojení áft, oparov a zápalov dutiny ústnej:
1.  ActiMaris® Gél naneste vo vrstve 2–3 mm priamo na postihnuté 

miesto a nechajte pôsobiť. 
2.  Aplikáciu opakujte podľa potreby až do zmiernenia či vymiznutia 

ťažkostí. Zo začiatku aspoň 3× denne, čím častejšie, tým lepšie.
3.  Pri ťažších zápaloch, alebo ak sa v  ústach vytvorí hneď 

niekoľko áft naraz, je vhodné ústa najskôr vypláchnuť roztokom 
 ActiMaris® Sensitiv alebo Forte.

Pri hojení akné:
1.  Najskôr navlhčite vatový tampón roztokom ActiMaris® Forte ale-

bo Sensitiv (podľa závažnosti akné) a dôkladne ním očistite kožu.
2.  Následne na oblasť vriedkov naneste ActiMaris® Gél vo vrstve 

cca 2-3 mm a nechajte na koži pôsobiť až do zaschnutia.
3.  Celý postup opakujte minimálne 2×, optimálne 3× denne.

K priamej aplikácii Nanesenie vatovou tyčinkou

Gél na rany

ActiMaris® Gél
na rany, kožu a sliznicu
20 g

Zdravotnícka pomôcka. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu.



K použitiu formou obkladu

ActiMaris® Forte roztok
na rany, kožu a sliznicu Roztok na rany

K intenzívnemu čisteniu, dekontaminácii, odstráneniu biofilmu, zní-
ženiu zápalu a urýchleniu hojenia akútnych a predovšetkým chro-
nických rán. Je určený na použitie na kožu aj sliznicu úst či genitálií. 
ActiMaris® Forte rýchlo a výrazne znižuje zápal, opuch a prípadný 
zápach rany. Má vysoký antimikrobiálny (mikrobicídny) účinok.

Indikácie: • zle sa hojace, infekčné, povlečené, zapáchajúce rany
 • vredy, diabetické vredy, dekubity, fistuly, nekrózy
 • ťažšie formy akné, zápaly ďasien, stomatitídy
 • plesňové infekcie na koži a sliznici úst či genitálií
 • dekontaminácia tela pri náleze MRSA, VRE apod.

Ako používať ActiMaris® Forte roztok:

ActiMaris® Forte roztok sa používa na obklady či oplachy rán na 
koži alebo k výteru či výplachu dutiny ústnej či genitálií. Možno ho 
použiť samostatne alebo v kombinácii s ActiMaris® Gélom.

Pri hojení chronických rán:
1.  Pred samotným ošetrením prípravkami ActiMaris® je vhodné 

ranu najprv šetrne osprchovať, aby ste ju zbavili zvyškov masti 
a prípadných povlakov a chrást.

2.  Roztokom ActiMaris® Forte dôkladne navlhčite sterilné krytie (napr. 
gázu) a toto priložte na ranu ako obklad. Čisté rany 5–15 minút, 
povlečené, zapáchajúce, infikované rany 15–30 minút. 

3.  Po odstránení obkladu nechajte ranu 5 minút oschnúť.
4.  Pre ďalšie urýchlenie hojenia je výhodná kombinácia s ActiMa-

ris® Gélom. Na ranu naneste ActiMaris® Gél v  súvislej vrst-
ve 1–2 mm a prekryte sterilným krytím. Aby krytie nepriľnulo 
k rane, je možné pod neho použiť napr. mastný tyl.

5.  Výmenu obväzov a krytie s následnou aplikáciou ActiMaris® Gélu 
vykonávajte podľa potreby a stavu rany, optimálne 1–2 krát denne.

6.  Ak krytie priľne k rane, navlhčite ho najskôr roztokom a nechaj-
te pôsobiť do doby, než ho budete môcť voľne odstrániť.

300 ml I 1000 ml

Zdravotnícka pomôcka. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu.



Na čistenie, zvlhčenie, dekontamináciu a  zníženie zápalu akút-
nych a chronických rán, popálenín 1.–3. stupňa. Vhodný aj pre 
citlivú a  podráždenú kožu a  na sliznicu dutiny ústnej, nosovej 
a genitálií. Určený aj pre deti a dojčatá.

Ako používať ActiMaris® Sensitiv roztok:

ActiMaris® Sensitiv roztok sa používa na obklady či oplachy rán na 
koži alebo k výteru či výplachu dutiny ústnej, nosovej či genitálií. Mož-
no ho použiť samostatne alebo v kombinácii s ActiMaris® Gélom.

Pri hojení akútnych a chronických rán:
1.  Z rany najskôr odstráňte prípadné hrubé nečistoty apod.
2.  Vypláchnite ranu roztokom alebo navlhčite sterilné krytie (gázu), 

priložte na ranu a nechajte 20–30 minút pôsobiť. 
3.  Pre urýchlenie hojenia následne na ranu naneste ActiMaris® Gél 

v súvislej vrstve 1–2 mm a prekryte sterilným krytím.
4.  Výmenu krytia a obväzov s aplikáciou ActiMaris® Gélu vykoná-

vajte podľa stavu rany, optimálne 1–2× denne.

Pri výplachu a ošetrení dutiny ústnej:
Roztokom ActiMaris® Sensitiv môžete vypláchnuť a ošetriť celú úst-
nu i nosovú dutinu. Aplikujte primerané množstvo (1–2 polievkové 
lyžice) roztoku a nechajte v ústach aspoň 30 sekúnd pôsobiť. Opa-
kujte 3× denne, najlepšie po jedle. Pre zosilnenie účinku nejedzte 
a nepite ešte 15 minút po apli-
kácii. Na výplachy nosa roztokom 
ActiMaris® Sensitiv odporúčame 
použiť kanvičku na to určenú.

Pre výplach dutiny nosovej

Pre výplach dutiny ústnejK použitiu formou obkladu

ActiMaris® Sensitiv roztok 
na rany, kožu a sliznicu Roztok na rany
300 ml I 1000 ml

Zdravotnícka pomôcka. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu.
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ActiMaris®  
AKO FUNGUJE

Profil produktu

ActiMaris® výrazne urýchľuje hojenie širokého spektra rán a zá-
palov kože a  slizníc. Komplexnosť účinnosti je daná synergiou 
jednotlivých zložiek prípravku. ActiMaris® dodáva tkanivám kys-
lík, energiu a minerálne látky potrebné pre hojenie. Má výrazný 
čistiaci efekt, účinne eliminuje patogény, rýchlo redukuje zápal, 
opuch a zápach. Podporuje tvorbu nového tkaniva.

Aktívny (singletový) kyslík 1O2

Patrí medzi vysoko aktívne formy kyslíka s  veľkým množstvom 
energie. Pri kontakte roztoku alebo gélu ActiMaris® s kožou, sliz-
nicou alebo spodinou rany sa ihneď uvoľňuje z  NaOCl, narúša 
štruktúry mikróbov – baktérií, vírusov, plesní, kvasiniek a  spór, 
a tým ich ničí. Ďalej pomáha aktivovať procesy oxygenácie a re-
generácie a  podporuje tak rýchlejšiu tvorbu nového tkaniva. 
Singletový kyslík vzniká tiež v rade bežných reakcií v organizme 
ako súčasť obranného mechanizmu proti infekcii. Na fyzikálne 
pôsobenie singletového kyslíka si mikróby nedokážu vytvoriť 
rezistenciu. Vysoká účinnosť prípravkov ActiMaris® je tak úplne 
zachovaná aj pri dlhodobom používaní.

Zásadité pH (až 9,8)

Zásadité prostredie má všeobecne priaznivý vplyv na hojenie rán 
a zápalov. Prírodná morská voda je tiež zásaditá (pH 8–8,5). Zá-
sadité látky pôsobia ako tzv. antioxidanty. Deaktivujú voľné radiká-
ly, ktoré narušujú proces hojenia. Tiež enzýmy a neuroprenášače, 
ktoré sú dôležité pre jednotlivé fázy hojenia, vykazujú optimálnu 
aktivitu pri zásaditom pH. Prípravky ActiMaris® majú pH v  roz-
medzí 8,5 (roztok Sensitiv) – 9,8 (roztok Forte a Gél). Vďaka zá-
saditému pH umožňujú dlhšie pôsobenie aktívneho kyslíka a pod-
porujú procesy hojenia na koži aj sliznici.

Morská soľ 1.2–3.0 %

Obsahuje až 80 minerálnych látok (najviac horčíka), ktoré podpo-
rujú proces hojenia. Vzhľadom k tomu, že koncentrácia morskej 
soli je vo všetkých prípravkoch ActiMaris® vyššia ako fyziologická 
hodnota 0.9 %, vzniká tu priaznivý hyperosmotický efekt, ktorý 
pomáha ranu čistiť a znižuje jej opuch a tým i bolestivosť.

Ionizovaná morská voda

Má schopnosť prenášať minerálne látky a kyslík hlbšie do tkaniva, 
pretože zhluky molekúl ionizovanej vody sú menšie než u bežnej 
vody. Ionizovaná zásaditá voda v prípravkoch ActiMaris® má vý-
razné antioxidačné účinky.
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ActiMaris®   
MOŽNOSTI POUŽITIA

Oblasti použitia

•  Akútne rany 
Pooperačné rany a jazvy, rezné, tržné rany, odreniny, popáleni-
ny, pľuzgiere

•  Chronické a stagnujúce rany - vredy a diabetické vredy, 
dekubity, fistuly, ulcerujúce nádory, nekrózy

•  Infekcie a zapáchajúce rany
•  Zápalové procesy na koži a sliznici 

Akné, dermatitídy, ekzémy, zapareniny, zápaly hltana, ústnej dutiny, 
nosovej, genitálií, vonkajšieho zvukovodu, afty, opary, plesňové infekcie

•  Popáleniny 1.-3. stupňa
•  Peroperačný výplach rán (dutina brušná, hrudníka, okolie kĺbu)
•  Prevencia a eliminácia infekcie, dekontaminácia MRSA, VRE, …

ActiMaris® – výhody

•  Výrazne skracuje dobu hojenia
•  Rýchlo znižuje zápal, opuch a prípadný zápach
•  Ničí široké spektrum mikróbov – vírusy, baktérie, plesne, kvasinky, spóry
•  Podporuje a urýchľuje tvorbu nového tkaniva
•  Na použitie do rán, na kožu i sliznicu
•  Pre dospelých, deti, dojčatá i novorodencov
•  100% prírodný - bez konzervantov a stabilizátorov
•  Bez vedľajších a nežiadúcich účinkov
•  Dĺžka použitia nie je obmedzená – nevzniká rezistencia, neklesá účinnosť
•  Je možné kombinovať so všetkými modernými prostriedkami na hojenie rán

Zloženie

Z prírodných zložiek elektrolýzou získaný NaOCl (zdroj singletového 
kyslíka 1O

2
), morská soľ, ionizovaná voda

Zdravotnícka pomôcka. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

infolinka: +421 904 201 342

Vývoj a výroba:

ActiMaris AG
Sandgrube 29

 9050 Appenzell
ŠVAJČIARSKO

Výhradný distribútor pre ČR a SR:

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

www.ActiMaris.sk

1 Výsledky testovania účinnosti a bezpečnosti ActiMaris, štátne laboratóriá ČR, 2017, 2018, 2019
2  A clinical evaluation of the efficancy and safety of singlet oxygen in cleaning and disinfecting stagnating 
wounds. Journal of Wound Care, 2011–2013

3 Konference ČSLR, Hojení ran v kostce, FN Olomouc, 9/2021


