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 ازن درمانی یا ازن تراپی

 کلمبیا و برزیل ، کوبا ، اسرائیل ، استرالیا اروپا سراسر در تدریج به.  شد آغاز اروپا در ۱۹۵۰ دهه در پزشکی ازن مدرن ی توسعه

 ۵۰۰۰ از بیش. شد می استفاده ها عفونت و ها زخم درمان برای پزشکی ازن از ، اول جهانی جنگ برگشت هدور در . یافت گسترش

 های بیماری درمان شامل؛ ازن، خاص درمانی و کاربردی های برنامه .کنند می استفاده ازن از معمول طور به جهان پزشکان از نفر

 های زخم معده، زخم ویروسی، مزمن و حاد های بیماری ورید،سرطان، نارسایی سرخرگی، انسداد مغزی، سکته مانند عروقی

 در و کننده عفونی ضد یک عنوان به دندانپزشکی در همچنین. باشد می کمر دیسک مشکالت و اورسالتیو کولیت، کرون، عفونی،

 که هاییزخم ویژهبه سوختگی از ناشی هایزخم عفونتهمچنین   .شود می استفاده ویروسی و باکتریایی های عفونت برای اطفال

 . کند درمان را آیدمی وجود به هابیمارستان در شدن بستری با طوالنی مدت در

 هازخم کنندهضدعفونی عنوان به اوزون مولکول و است ویروسی رشد بازدارندگی و کشیقارچ کشی،باکتری ویژگی دارای تراپی ازن

 استفاده بیماران برای نیز ایران در و است جدید تقریبا درمانی روش نیا .شودمی استفاده قارچی و باکتریایی هایبیماری معالجه و

 عدم با همراه و آسا معجزه خواص تمام با ازن .نیست موثر بیماران بعضی در ولی است مفید بیماران بعضی در درمانی ناز .شود می

 قدرت دارای ازن گاز .است معمول غیر دولبه شمشیر این .است شده تبدیل پزشکی مهم های ابزار از یکی به شک بدون سمیت

 بهبود زمان هم و بدن ایمنی سیستم تحریک و بدن دفاع برای آن از که زاستبیماری عوامل بردن بین از در زیادی کشندگی

  .شود می استفاده اکسیژن، با بدن ساز و سوخت

 برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره های ذیل به کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید
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