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UNIKÁTNÍ RYCHLÉ HOJENÍ RAN A ZÁNĚTŮ

 Výrazně zkracuje dobu hojení
 Rychle snižuje zánět, otok, zápach
 Ránu čistí, zvlhčuje, odstraňuje biofilm
  Eliminuje viry, bakterie, kvasinky, plísně, spory
 Použití kdekoliv na kůži i sliznici
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90% ÚČINNOST
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KLINICKY
OVĚŘENO

ActiMaris je č. 1 v neonatologii 
nejpoužívanější přípravek na hojení všech typů ran 

u novorozenců a kojenců 3



K ošetření a urychlení hojení širokého spektra akutních i chronic-
kých ran a zánětů na kůži i sliznici. Je vhodný na: pooperační rány 
a jizvy, běžná drobná akutní poranění, bércové či diabetické vředy, 
infekční rány. Záněty dutiny ústní a nosní, plísňové infekce, akné, 
afty, opary. Rychle nastartuje proces hojení a výrazně ho urychluje. 
Dodává ráně potřebný kyslík, energii a minerální látky.

Jak používat ActiMaris® Gel:

Při hojení akutních i chronických ran:
1.  Z rány nejdříve odstraňte případné hrubé nečistoty nebo povlaky. 

Pro čištění rány, eliminaci povlaku, hnisu a mikrobů můžete nej-
dříve použít roztok ActiMaris® Sensitiv nebo Forte.

2.  Na ránu jemně naneste ActiMaris® Gel ve vrstvě 1–2 mm.
3.  Překryjte sterilním krytím, gázou nebo přelepte náplastí.
4.  Výměnu krytí s aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle potřeby 

a stavu rány, optimálně 1–2× denně.
Při hojení aftů, oparů a zánětů dutiny ústní:
1.  ActiMaris® Gel naneste ve vrstvě 2–3 mm přímo na postižené 

místo a nechte působit. 
2.  Aplikaci opakujte podle potřeby až do zmírnění či vymizení obtíží. 

Ze začátku alespoň 3× denně, čím častěji, tím lépe.
3.  Při těžších zánětech nebo pokud je v ústech hned několik aftů 

najednou, je vhodné ústa nejdříve vypláchnout roztokem Acti-
Maris® Sensitiv nebo Forte.

Při hojení akné:
1.  Nejdříve navlhčete vatový tampon roztokem ActiMaris® Forte 

nebo Sensitiv (dle závažnosti akné) a důkladně jím očistěte kůži.
2.  Následně na oblast vřídků naneste ActiMaris® Gel ve vrstvě cca 

2–3 mm a nechte na kůži působit až do zaschnutí.
3.  Celý postup opakujte minimálně 2×, optimálně 3× denně.

K přímé aplikaci Nanesení štětičkou

Gel na rány

ActiMaris® Gel
na rány, kůži a sliznici
20 g

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.



K použití formou obkladu

ActiMaris® Forte roztok
na rány, kůži a sliznici Roztok na rány

K intenzivnímu čištění, dekontaminaci, odstranění biofilmu, snížení 
zánětu a urychlení hojení akutních a především chronických ran. 
Je určen k použití na kůži i sliznici úst či genitálií. ActiMaris® Forte 
rychle a výrazně snižuje zánět, otok a případný zápach rány. Má 
vysoký antimikrobiální (mikrobicidní) účinek.

Indikace: • špatně se hojící, infekční, povleklé, zapáchající rány
 • bércové, diabetické vředy, dekubity, píštěle, nekrózy
 • těžší formy akné, záněty dásní, stomatitidy
 • plísňové infekce na kůži a sliznici úst či genitálií
 •  dekontaminace těla při nálezu MRSA, VRE apod.

Jak používat ActiMaris® Forte roztok:

ActiMaris® Forte roztok se používá k  obkladu či oplachu ran na 
kůži nebo k výtěru či výplachu dutiny ústní či genitálií. Lze jej použít 
samostatně nebo v kombinaci s ActiMaris® Gelem.

Při hojení chronických ran:
1.  Před samotným ošetřením přípravky ActiMaris® je vhodné ránu 

nejprve šetrně osprchovat, abyste ji zbavili zbytků masti a pří-
padných povlaků a krust.

2.  Roztokem ActiMaris® Forte důkladně navlhčete sterilní krytí (např. 
gázu) a toto přiložte na ránu jako obklad: čisté rány 5–15 minut, 
povleklé, zapáchající, infikované rány 15–30 minut. 

3.  Po odstranění obkladu nechte ránu 5 minut oschnout.
4.  Pro další urychlení hojení je výhodná kombinace s  ActiMa-

ris® Gelem. Na ránu naneste ActiMaris® Gel v  souvislé vrst-
vě 1–2  mm a  překryjte sterilním krytím. Aby krytí nepřilnulo 
k ráně, je možné pod něj použít např. mastný tyl.

5.  Výměnu obvazů a  krytí s  následnou aplikací ActiMaris® Gelu 
provádějte dle potřeby a stavu rány, optimálně 1–2× denně. 

6.  Přilne-li krytí k ráně, navlhčete ho nejdříve roztokem a nechte 
působit do doby, než ho budete moci volně odstranit.

300 ml

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.



K  čištění, zvlhčení, dekontaminaci a  snížení zánětu akutních 
a chronických ran, popálenin 1.–3. stupně. Vhodný i pro citlivou 
a  podrážděnou kůži a  na sliznici dutiny ústní, nosní a  genitálií. 
Určen i pro děti a kojence.

Jak používat ActiMaris® Sensitiv roztok:

ActiMaris® Sensitiv roztok se používá k obkladu či oplachu ran 
na kůži nebo k výtěru či výplachu dutiny ústní, nosní či genitálií. 
Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s ActiMaris® Gelem.

Při hojení akutních a chronických ran:
1.  Z rány nejdříve odstraňte případné hrubé nečistoty apod.
2.  Vypláchněte ránu roztokem nebo navlhčete sterilní krytí (gázu), 

přiložte na ránu a nechte 20–30 minut působit. 
3.  Pro urychlení hojení následně na ránu naneste ActiMaris® Gel 

v souvislé vrstvě 1–2 mm a překryjte sterilním krytím.
4.  Výměnu krytí a obvazů s aplikací ActiMaris® Gelu provádějte dle 

stavu rány, optimálně 1–2× denně.

Při výplachu a ošetření dutiny ústní:
Roztokem ActiMaris® Sensitiv můžete vypláchnout a ošetřit celou 
dutinu ústní i nosní. Aplikujte přiměřené množství (1–2 polévkové 
lžíce) roztoku a nechte v ústech alespoň 30 sekund působit. Opa-
kujte 3× denně, nejlépe po jídle. Pro zesílení účinku nejezte a ne-
pijte ještě 15 minut po aplikaci. 
K výplachům nosu roztokem Ac-
tiMaris® Sensitiv doporučujeme 
použít konvičku k tomu určenou.

Pro výplach dutiny nosní

Pro výplach dutiny ústníK použití formou obkladu

ActiMaris® Sensitiv roztok 
na rány, kůži a sliznici Roztok na rány
300 ml | 1000 ml

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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ActiMaris®  
JAK FUNGUJE

Profil produktu

ActiMaris® výrazně urychluje hojení širokého spektra ran a zánětů 
kůže a  sliznic. Komplexnost účinnosti je dána synergií jednotli-
vých složek přípravku. ActiMaris® dodává tkáním kyslík, energii 
a  minerální látky nezbytné pro hojení. Má výrazný čistící efekt, 
účinně eliminuje patogeny, rychle redukuje zánět, otok a zápach. 
Podporuje tvorbu nové tkáně.

Aktivní (singletový) kyslík 1O2

Patří mezi vysoce aktivní formy kyslíku s velkým množstvím ener-
gie. Při kontaktu roztoku nebo gelu ActiMaris® s kůží, sliznicí nebo 
spodinou rány se ihned uvolňuje z NaOCl, narušuje struktury mik-
robů – bakterií, virů, plísní, kvasinek a spor, a tím je ničí. Dále po-
máhá aktivovat procesy oxygenace a regenerace a podporuje tak 
rychlejší tvorbu nové tkáně. Singletový kyslík vzniká také v řadě 
běžných reakcí v  organismu jako součást obranného mechani-
smu proti infekci. Na fyzikální působení singletového kyslíku si 
mikroby nedokáží vytvořit rezistenci. Vysoká účinnost přípravků 
ActiMaris® je tak zcela zachována i při dlouhodobém používání.

Zásadité pH (až 9,8)

Zásadité prostředí má obecně příznivý vliv na hojení ran a zánětů. 
Přírodní mořská voda je také zásaditá (pH 8–8,5). Zásadité látky 
působí jako tzv. antioxidanty. Deaktivují volné radikály, které na-
rušují proces hojení. Také enzymy a neuropřenašeče, které jsou 
důležité pro jednotlivé fáze hojení, vykazují optimální aktivitu při 
zásaditém pH. Přípravky ActiMaris® mají pH v rozmezí 8,5 (roztok 
Sensitiv) – 9,8 (roztok Forte a Gel). Díky zásaditému pH umožňu-
jí delší působení aktivního kyslíku a podporují procesy hojení na 
kůži i sliznici.

Mořská sůl 1.2–3.0 %

Obsahuje až 80 minerálních látek (nejvíce hořčíku), které podpo-
rují proces hojení. Vzhledem k tomu, že koncentrace mořské soli 
je ve všech přípravcích ActiMaris® vyšší než fyziologická hodnota 
0.9%, vzniká zde příznivý hyperosmotický efekt, který pomáhá 
ránu čistit a snižuje její otok a tím i bolestivost.

Ionizovaná mořská voda

Má schopnost přenášet minerální látky a kyslík hlouběji do tkáně, 
protože shluky molekul ionizované vody jsou menší než u běžné 
vody. Ionizovaná zásaditá voda v přípravcích ActiMaris® má výraz-
né antioxidační účinky.
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ActiMaris®   
MOŽNOSTI POUŽITÍ

Oblasti použití

•  Akutní rány 
Pooperační rány a jizvy, řezné, tržné rány, odřeniny, spáleniny, 
puchýře

•  Chronické a stagnující rány – bércové a diabetické vředy, 
dekubity, píštěle, ulcerující nádory, nekrózy

•  Infekční a zapáchající rány
•  Zánětlivé procesy na kůži a sliznici 

Akné, dermatitidy, ekzémy, opruzeniny, záněty hltanu, dutiny ústní, 
nosní, genitálií, zevního zvukovodu, afty, opary, plísňové infekce

•  Popáleniny 1.–3. stupně
•  Peroperační výplach ran (dutina břišní, hrudní, okolí kloubu)
•  Prevence a eliminace infekce, dekontaminace MRSA, VRE, …

ActiMaris® – výhody

•  Výrazně zkracuje dobu hojení
•  Rychle snižuje zánět, otok a případný zápach
•  Ničí široké spektrum mikrobů – viry, bakterie, plísně, kvasinky, spory
•  Podporuje a urychluje tvorbu nové tkáně
•  K použití do ran, na kůži i sliznici
•  Pro dospělé, děti, kojence i novorozence
•  100% přírodní – bez konzervantů, stabilizátorů, alkoholu
•  Bez vedlejších a nežádoucích účinků
•  Délka použití není omezena – nevzniká rezistence, neklesá účinnost
•  Lze kombinovat se všemi moderními prostředky k hojení ran

Složení

Z přírodních složek elektrolýzou získaný NaOCl (zdroj singletového 
kyslíku 1O

2
), mořská sůl, ionizovaná voda

infolinka: 775 335 111

Vývoj a výroba:

ActiMaris AG
Sandgrube 29

 9050 Appenzell
ŠVÝCARSKO

Výhradní distributor pro ČR a SR:

EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.empolas.com

www.ActiMaris.cz
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