
Prva PAMETNA HBOT KOMORA NA SVETU 
z vgrajenimi samodejnimi protokoli

Spoznajte korist in moč 

KISIKA IN PRITISKA



Zmanjšana stopnja kisika
Naša telesa za preživetje potrebujejo kisik. Pomanjkanje 
kisika lahko zniža krvni pretok, poškoduje tkiva, povzroči 
prezgodnje staranje, tanjšanje las in celo vpliva na spomin. 
S staranjem imajo naše celice na voljo manj hranilnih 
snovi, z dobavo kisika pa jim ohranimo zdrave dlje, jim 
priskrbimo energijo in dajemo vitalnost. Večina bolezni in 
poškodb se zgodi v tkivih, znotraj celic. V primeru ran, ki se 
težko celijo, kapi ali težav s prekrvavitvijo, lahko na 
prizadetem področju primanjkuje kisika, zato ne pride do 
naravnega zdravljenja. Hiperbarični kisikov tretma to 
težavo reši z naravnim povišanjem stopnje prisotnega 
kisika.

Zmanjšana stopnja kisika
Hiperbarični kisikov tretma lahko pomaga na področjih 
kjer so druge vrste zdravljenja enostavno neučinkovite.  
Izboljša kakovost življenja ljudi, ki imajo težave in lahko 
pomaga v vseh primerih, kjer je potrebno povišati stopnjo 
kisika.

Vdih čistega kisika, 
vdih zdravja
Hiperbarični kisikov tretma
Hiperbarična kisikova terapija (HBOT) je postopek pri 
katerem vdihavamo koncentriran kisik znotraj komore s 
povišanim atmosferskim pritiskom, z namenom, da 
izboljšamo naravne zdravilne moči našega telesa.

Energijska poživitev s kisikom
Pod določenimi tlačnimi pogoji (npr. 1.5 ATA), lahko pljuča 
absorbirajo več kisika kot pri vdihavanju čistega kisika pri 
normalnem zračnem pritisku. Krvožilni sistem po telesu 
prenaša kisik, ki ga telo potrebuje za boj proti bakterijam 
in spodbuja sproščanje snovi, ki se imenujejo rastni 
faktorji (kot so vitamini, hormoni) in izvorne celice, ki 
spodbujajo zdravljenje.

Pri običajnih pogojih je stopnja kisika v naših arterijah 100 
mm Hg. S povišanjem tlaka na 1.5 ATA, stopnja kisika 
naraste na 1000 mm Hg, kar je 10-krat več kot pri 
normalnih tlačnih pogojih.

DIHAJTE PREMIŠLJENO
Znamka OXYHELP INDUSTRY je proizvajalec in mednarodni dobavitelj trdih 
hiperbaričnih komor in samodejnih tlačnih sistemov, ki podpirajo 
tehnologijo hiperbaričnega delovanja.

Pametne Komore Oxylife
Pametna komora OXYHELP je edinstvena naprava (proizvedena v EU) z izjemno funkcionalnostjo. 
Uporabljamo najkakovostnejše sestavne dele, znotraj strokovnega področja delovanja pa smo na 
svetovnem trgu uvedli nov visok standard. 

Z edinstveno kakovostjo, najnovejšo tehnologijo s področja pnevmatike, elektronike, pametne 
programske opreme, visokega udobja in razvedrilnih naprav ter s pomočjo enostavnega, 
uporabnikom prijaznega operacijskega sistema, krepimo svojo navzočnost na trgu.

Smo prvo in edino podjetje na svetu, ki dobavlja pametne kisikove komore z vgrajenimi 
samodejnimi protokoli.
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Glavne koristi
HBOT so lahko:

→ Šport

→ Rane in opekline

→ Proti staranju

→ Sprostitev

→ Wellness&Spa

→ Dopolnilne terapije

  Rehabilitacija s spodbujanjem          
proizvodnje izvornih telesnih celics

Izboljšana funkcionalnost imunskega sistema       

Učinkovitost pri odpravljanju oteklin in vnetjih

  Dobava kisika tkivom se poviša do 25-krat v 
primerjavi z normalno stopnjo

  Spodbuja celjenje poškodb

  Pomoč telesu pri odstranjevanju strupov 

  Obnavljanje poškodovanih tkiv

Okrevanje po poškodbah možganov in živčnih elic 
(hipoksična penumbra) 

Proizvodnja kolagena pospeši celjenje ran

Rast novih krvnih žil 

Radiacijska bolezen

Izboljšano delovanje možganov, spomin in počutje. 

Poživitev utrujene kože

Krajše okrevanje športnikov po poškodbah

HIPERBARIČNI KISIKOV TRETMA DELA 
ČUDEŽE NA NASLEDNJIH PODROČJIH:
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OGRODJE KOMORE
Polikarbonatna okna/vrata se uporabljajo v letalski industriji 

in so bolj odporna kot steklo ali akril. 

So 250-krat bolj odporna na udarce kot steklo Debelina – 10 

mm/15 mm

Velikost komore in transparenten material zmanjšata občutek  

klavstrofobičnosti, lahko se kupi v prožnih nivojih 

Prilagojena natančna proizvodnja za OXYHELP na Japonskem

Varen sistem za odpiranje in zapiranje vrat/okna z uporabo 

ročice in enostaven drsni sistem 

Dodatna varnost preko senzorja za precizno/popolno 

zapiranje.

OKNO 
Debelina materiala komore 4 mm 

Teža komore približno 100 kg

40 mm podporni elementi  

Preizkušeno in odporno do 2,5 ATA 

Zgrajeno iz ene same plošče aluminija, 

brez varjenja v sredini

Trdno in robustno, a vseeno lahko  

Izjemno trpežno 

Odporno na korozijo

Zagotavlja varno okolje

PAMETNE KOMORE OXYLIFE
Najsodobnejša tehnologija 
Odličnost v hiperbaričnosti
Življenje je polno dinamičnosti in tudi nove pametne hiperbarične komore OxyHelp so polne dinamičnosti. 

Medtem, ko običajne hiperbarične komore vaše telo izpostavljajo enakomernemu tlaku, edinstvena pametna komora 
upošteva, da lahko nihanje tlaka zdravilne učinke okrepi.  

Oxyhelp je razvil samonastavljivo serijo pametnih protokolov za izboljšanje počutja s katerimi boste zlahka poiskali 
program, ki vašim potrebam najbolj ustreza. Medtem ko se sproščate in zdravite, tlačni protokoli v komori spreminjajo 
raven tlaka in kisika. S spreminjanjem tlaka se aktivirajo nove matične celice. 
Ti samonastavljivi tlačni protokoli dajejo našim pametnim komoram prednost, ko gre za učinkovitost.
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LASTNOSTI KOMORE
Samodejno nadzorovan tlačni sistem, visoko 

napredna programska oprema z več funkcijami. 

Zaslon na dotik, uporabnikom prijazni vmesnik 

omogoča nastavitve: hitrost kompresije/

dekompresije, stopnjo tlaka pri tretmaju, trajanje 

posameznega tretmaja, nadzor temperature in 

izenačevanje ušesnega tlaka.

Dnevno beleženje zgodovine števila tretmajev. 

Najsodobnejši sistem barometrične stabilizacije. 

Sistem z mikroprocesorjem samodejno uravnoveša 

razmerje črpalnega sistema in dovod zraka, da se 

vzpostavi in ohranja zahtevan zračni tlak. 

Programska oprema za zaznavanje prekomernega 

pritiska.

SISTEM ZA NADZOR TLAKA
IN PROGRAMSKA OPREMA

Dvojni sistem nadzora (notranji zaslon na dotik) 

omogoča upravljanje brez pomoči drugih. 

Neodvisen varnostni mehanizem, ki se lahko 

nadzoruje ročno ali programsko.

2 gumba za zaustavitev, mehanski in digitalni na 

zaslonu na dotik.

Gumb za hitro sprostitev tlaka. 

Odličen ventilacijski sistem, ki zagotavlja optimalno 

izmenjevanje notranjega zraka

Možnost namestitve multimedijskih naprav, v 

notranjosti komore je na voljo USB vhod

Visoko-kakovostna vzmetnica in vzglavnik iz zankastih 

umetnih vlaken

Visoko-kakovosten sistem cevi iz podjetja SMC

Modeli pametnih komor I OXYLIFE
Naše enoprostorne pametne komore so na voljo v dimenzijah s premerom 80 in 
90, kar občutno zmanjša občutek klavstrofobičnosti.
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RAČUNALNIŠKI NADZORNI SISTEM
Komore OXYHELP imajo na voljo enake ukaze znotraj in zunaj komore, 
dvosmerni komunikacijski sistem in dve plošči z zaslonom na dotik z 
uporabnikom prijaznim vmesnikom.

Visoko inteligentna programska oprema omogoča 
individualno nastavljanje številnih funkcij:

Sodobna Wi-Fi povezava posreduje podatke o seji drugi napravi.

»Opcija nadzora na daljavo in analiza neustreznega delovanja«.

Gumb 
za zagon

in zaustavitev
Senzor za pravilno/
popolno zapiranje

Gumb za aktivacijo/
deaktivacijo zaslona na

dotik znotraJ komore

Nastavitve

Nastavitev temperature 
komore

Nastavitev trajanja 
tretmaja 
(ure in minute)

Nadzorovanje parametrov v realnem času:
tlak, temperatura, trajanje vzdrževanja 
tlaka + Isobar in zmanjševanje pritiska

3 različne hitrosti kompresije/
dekompresije

Stopnja tlaka tretmaja (5 
različnih postavk za 
predhodno nastavljanje in 
označevanje)

Gumb za 
izenačenje 

tlaka v ušesih
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Zelo pomembno je poudariti, da so spodaj opisane in izpostavljene 
koristi mogoče le z uporabo samodejnega sistema za nadzor tlaka:

Visoka stopnja ventilacije

Nizka stopnja nakopičenega CO2 (pod 1800 ppm 
za enomestne komore OxyLife)

Občutek udobja uporabnika z vidika prijetnosti 
uporabe in nizka stopnja hrupa (največ 38 db) se 
med višanjem in nižanjem tlaka poveča.

Sistem samodejno izvaja kompleksne postopke, 
kot je ublažitev (izenačevanje tlaka v ušesih).

Tudi operaterjem brez ali z zelo malo izkušnjami 
omogoča natančno uporabo.

Najbolj varen dizajn: po sprostitvi tlaka se 
odprejo vrata/okno (ni drugih mehanizmov za 
zaklepanje), bolj enostavno ne gre!
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Izpad električne energije
V primeru napake pri delovanju, samodejni krmilnik ugasne kompresor. Ko se ves tlak 
sprosti, se odpre okno/vrata in uporabnik ponovno zadiha zunanji prostorski zrak.

Prekomerni tlak
Če ročni ventil za sprostitev prevelikega tlaka zataji, samodejni krmilnik ugasne, ko 
prekomeren tlak doseže vrednost 10 %.

Tlak v komori lahko preseže predhodno določeno mejno stopnjo zaradi številnih razlogov. 
Ventil za izključno ročno sprostitev tlaka ne more zadostiti potrebam vseh možnih 
scenarijev pri prekomernem tlaku. Uporaba programske opreme za sproščanje tlaka 
skupaj z varnostnim ventilom zagotavlja sproščanje prekomernega tlaka vedno in v 
vseh okoliščinah!

Komore Oxylife imajo 5 neodvisnih varnostnih sistemov, ki 
so nadzorovani bodisi ročno, ali s programsko opremo in 
vključujejo:

Vzmetni ventil za sprostitev prekomernega tlaka

Ročni ventil za sprostitev prekomernega tlaka (ventil se povleče od znotraj ali potisne 
od zunaj)

2 gumba za zaustavitev, mehanski in digitalni na zaslonu na dotik Gumb za nujno 
sprostitev tlaka

Programska oprema za zaznavanje prekomernega tlaka, ki samodejno ugasne 
kompresor

VARNOSTNE MERE V PRIMERU 
PREKOMERNEGA TLAKA
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KPA

MIN

KPA

MIN

SAMODEJNI TLAČNI 
SISTEM OXYHELP

SAMODEJNI TLAČNI 
SISTEM OXYHELP

DRUGI ROČNI 
TLAČNI SISTEM

DRUGI ROČNI 
TLAČNI SISTEM

TLAČNI SISTEM
Ventilacija neprestano viša in niža tlak, saj zatem, ko je dosežena specifična vrednost tlaka odstrani 
izdihan zrak iz notranjosti kapsule in sprejme svež zrak. Tudi med vzdrževanjem tlaka eden od 
kompresorjev znotraj komore ustvarja izmenjavo zraka.

Ko je razlika med višanjem in nižanjem tlaka višja, se tudi hrup poveča, uporabniki čutijo bolečine v 
timpanični membrani v ušesih in se težje sprostijo.

OxyHelp integrira najsodobnejši sistem barometrične stabilizacije, tako da je razlika med nižanjem in 
višanjem tlaka kar najbližje ničli.

Če smo natančnejši, OXYHELP dosega učinkovitost znotraj 0,5 % izobarnega nihanja tlaka (pri najvišji 
nastavitvi tlaka), kar ni le impresivno, ampak je kar 10-krat nižje od dovoljene predpisane vrednosti!
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POMEMBNA DODATNA IN 
OPCIJSKA OPREMA

HLADILNI SISTEM
Visoko-kakovostni hladilni sistem, ki ga proizvaja SMC

Zunanja hladilna postaja (vrhunski vodno hlajeni termo-hladilnik 
SMC) odpravi tveganje, ki je prisotno pri uporabi nevarnih hladilnih 
sredstev.

Ločena dodatna oprema, kot so hladilni sistemi in koncentratorji O2 
na nadzorni enoti naprave, je precej bolj učinkovita, če se uporablja 
posamezno in je bolj varna kot kombiniran sistem, ki vključuje vse v 
enem.

KONCENTRATOR KISIKA
Zmogljive in natančne koncentratorje Airsep Intensity 
izdeluje podjetje CAIRE inc, ki je eno izmed vodilnih 
podjetij v svetu na tem področju.

Najboljša rešitev za dobavo visoko-kakovostnega kisika, kadarkoli, 
brez nižanja tlaka ali pretoka. Izvedljiva samo z uporabo 2 zmogljivih 
sit in kakovostnih sestavnih delov, zato je koncentrator 30 % težji 
(skupna teža znaša 38 kg) od večine ostalih koncentratorjev na trgu.

Zmogljiva in neprekinjena proizvodnja (za razliko od pulznih 
koncentratorjev) zagotavlja dovolj kisika tudi kadar je komora 
nastavljena na visok delovni tlak.

ca. 170 kPa, največ 96 % čistost O2 pri pretoku 10 l/min

AUDIO VIDEO SISTEM 
Uporabljamo pametni TV LG (z zunanjo podporo) in JBL 
Blutetooth box, ki omogočata nepozabno multimedijsko 
razvedrilno izkušnjo.
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Prepustnost vode

VISOKO-KAKOVOSTNA 
VZMETNICA IN VZGLAVNIK
OxyHelp vzmetnice so zgrajene iz nizov sklenjenih zankastih 
umetnih vlaken (poliestrskih elastomerov), kar preprečuje 
nastajanje prahu iz vlaken in onemogoča razmnoževanje pršic.

90 % osnovnega materiala predstavlja zrak, zato naše vzmetnice 
pomagajo odvajati toploto in vlago, ki jo telo prozivaja med 
tretmajem in omogoča odlično ventilacijo celotne komore.

Anti-bakterijsko delovanje  
Anti-bakterijske lastnosti, ki so 
skladne s SEK standardi

Trpežnost
Preprečuje potenje

Karakteristike vzglavnika
Močna odbojnost omogoča enostavno 
obračanje v spanju

Pralni material za blazinjenje

Trpežnost
Vzmetnica je 80 000-krat prestala preizkus 
kompresije z materiali za blazinjenje, ki so 
odporni na obrabo.

Varnost
Tudi v primeru vžiga vlaknastih 
zank se sprosti le zelo majhna 
količina strupenega plina.

Vpliv na okolje
Primerno za recikliranje
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POSEBNE LASTNOSTI 
KOMOR HBOT

Komore so na voljo v dimenzijah s premerom 80 in 90 cm, kar občutno zmanjša nelagodje 
zaradi klavstrofobičnosti.

5 neodvisnih varnostnih mehanizmov, ki se lahko upravljajo ročno ali programsko.

Brez-hrupno delovanje (nizka stopnja hrupa, znotraj in zunaj komore) zaradi našega 
odličnega, pametnega in natančnega pnevmatskega sistema.

Samodejna sprostitev tlaka v primeru izpada električne energije.

Zmogljivi in natančni koncentratorji Airsep (največ 96 % čistost O2 pri pretoku 10l/min), ki 
jih v ZDA proizvaja podjetje CAIRE inc, ki je na svojem področju vodilno v svetu.

Anti-bakterijska notranjost – mednarodno overjena – japonski standardi SEK, zelo udobne 
in higienske vzmetnice in vzglavniki, izdelani iz umetnih zankastih vlaken, proizvedeni v 
Nemčiji.

Visoko inteligentna programska oprema z več funkcijami: nadzor temperature; nastavitev 
hitrosti dviganja/nižanja tlaka; nastavitev trajanja posameznega tretmaja, spremljanje 
vseh parametrov, izenačevanje tlaka v ušesih (ustavi višanje tlaka in ga nemoteno 
zmanjša za 1 minuto, pred nadaljevanjem programa).

Pnevmatsko upravljanje/sistem z visokokakovostnimi nemškimi motornimi ventili in SMC 
pnevmatiko, ki omogoča upravljanje barometričnega stabilizacijskega sistema s skoraj 
ničelno razliko med višanjem in nižanjem tlaka (linearno višanje in nižanje tlaka za 
nemoten potek).

Ločena dodatna oprema, kot so hladilni sistemi in koncentratorji O2 na nadzorni enoti 
naprave, je precej bolj učinkovita, če se uporablja posamezno in je bolj varna kot 
kombiniran sistem, ki vključuje vse v enem.

Zelo čvrsto in varno ogrodje komore je bilo interno testirano do 2,5 ATA.
Trenutno so OXYLIFE modeli omejeni na 1,5 ATA z zaščito z geslom (najvišji delovni tlak - 
2,0 ATA).

Dva sloja zračnih filtrov – 0,05 in 0,01 mikrometrov.

Naše pametne komore se lahko na daljavo preverjajo in posodabljajo z novimi 
programskimi funkcijami*

* pogoj je povezava komore s prenosnim računalnikom z internetno povezavo
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Odličen ventilacijski sistem s pomočjo zmogljivih kompresorjev (2x140 l/min ali več, v 
primeru večprostornih komor) zagotavlja optimalno stopnjo izmenjave notranjega zraka 
(optimalna stopnja izmenjave notranjega zraka je ključna znotraj komor, da se odpadni 
plini kot je CO2 iz pljuč, hitro odstranijo iz komore).

Uporabniško nadzorovan sistem za izenačevanje tlaka v ušesih.

Dvojni varnostni sistem (zrcalni ukazi zunaj in znotraj komore, zunanji in notranji sistem 
upravljanja parametrov preko zaslona na dotik, oprema se lahko uporablja brez 
prisotnosti zunanjega operaterja.

Visoko-kakovosten sistem cevi podjetja SMC.

Varen sistem za zapiranje–odpiranje vrat/oken komore z ročico in enostavnim drsnim 
sistemom. Dodatna zaščita preko senzorja za pravilno/popolno zapiranje.

Možnost dodajanja multimedijskih naprav (pametni TV ali tablica) na zunanjem delu, v 
notranjosti komore je na voljo USB vhod.

Zmanjšan občutek klavstrofobičnosti zaradi velikih, prozornih, a zelo varnih in trpežnih 
polikarbonatnih vrat/oken (uporabljajo se v letalski industriji).

Razvedrilni paket s pametnim televizorjem LG SMART, ali sistemom virtualne 
realnosti OCULUS, preobrazita HBOT tretma v posebej udobno doživetje.

Enostaven vstop v komoro je idealna rešitev za starejše in posameznike z 
omejeno mobilnostjo, saj je z uporabo rampe omogočen dostop ozkim 
kolesom na invalidskih vozičkih.

Zunanji hladilni sistem (SMC Premium vodno-hlajeni termo-hladilnik), odpravi tveganje 
za razlitje hladilnih sredstev v notranjosti komore.
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OXYLIFE C
Večprostorna hiperbarična komora
Smo proizvajalci prve modularne večprostorne hiperbarične komore. Edina 
večprostorna komora, ki se prilega skozi standardna vrata, na voljo v treh 
različnih dimenzijah.

Večprostorna OxyLife C komora je idealna za izvajanje tretmajev z več pacientov hkrati, ali pa 
le za eno osebo z več prostora in dodatnim udobjem, ki omogoča aktivnosti, opravljanje 
pisarniškega dela, ali sproščanje, na primer na ležalni zofi.

Večprostorne komore (na voljo so 3 različne velikosti: z 2, 3 ali 4 moduli) prav tako 
omogočajo namestitev opreme za vadbo, kot so sobna kolesa, naprave za veslanje. V komore 
pa se lahko namesti 2, 4 ali 5 sedežev za paciente, da ti lahko istočasno izvajajo tretmaje. 
Uživajte z razvedrilnim paketom s pametnim televizorjem LG SMART, ali sistemom virtualne 
realnosti OCULUS, ki HBOT tretma preobrazita v prav posebno doživetje.
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OxyLife C je prva modularna večprostorna komora z dvojnim sistemom nadzora, zunaj ali 
znotraj komore, z zunanjim ali notranjim zaslonom na dotik, ki omogočata samostojen 
zagon in nadzor opreme, brez potrebe po prisotnosti zunanjega operaterja.

Vstop v komoro je idealna rešitev za starejše in posameznike z omejeno mobilnostjo 
(primerno tudi za ozka kolesa na invalidskih vozičkih z dostopnimi rampami).

Običajna večprostorna komora OXYLIFE C je sestavljena iz okroglih modulov. Za zgradbe z 
ozkimi hodniki ali manjše objekte (da bi se izognili podiranju sten, streh ali delov zgradb) pa 
smo oblikovali verzijo OXYLIFE C SPLIT, kjer je na voljo opcija razpolovitve/razdelitve 
modulov, kar pomeni, da je vsak modul razdeljen na dva polovična dela.

Prenosljivost in namestitev
Edina večprostorna komora, ki se prilega skozi standardne dimenzije vrat, na 
voljo v treh različnih velikostih.

3 deli so dovolj majhni (76 cm x 192 cm), da se prilegajo skozi okvirje vrat standardnih 
velikosti, kar omogoča montažo znotraj zgradb, brez potrebe po adaptaciji objektov.

Po potrebi lahko modularno komoro razstavimo, premaknemo in jo nato praktično
ponovno sestavimo na drugi lokaciji. Za zgradbe z ozkimi hodniki ali manjše objekte (da bi se 
izognili podiranju sten, streh ali delov zgradb), smo oblikovali verzijo OXYLIFE C SPLIT, ki ima 
na voljo opcijo razpolovitve/razdelitve modulov, kar pomeni, da je vsak modul razdeljen na 
dva polovična dela.
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ZNAČILNOSTI 
VEČPROSTORNIH KOMOR

Modularna struktura (z 2, 3 ali 4 moduli) za enostavno montažo in prenosljivost;

Prva modularna večprostorna komora z dvostranskim sistemom za nadzor zunaj in znotraj 
komore;

Prožne zatesnitve, tesnila in tekoči materiali za tesnjenje, ki so nameščeni med moduli in 
sekcijami onemogočajo uhajanje plinov in izgubo tlaka v komori

Možnost kolektivne uporabe, z ali brez zunanjega operaterja;

Razvedrilni paket s pametnim televizorjem LG SMART ali sistemom virtualne realnosti 
OCULUS, ki HBOT tretma preobrazita v posebno doživetje;

Zložljivi sedeži omogočajo praktičen izkoristek prostora;

Komora se lahko opremi z opremo za vadbo, s športno opremo, kot je npr. sobno kolo ali 
naprava za veslanje;

Enostaven vstop v komoro je idealna rešitev za starejše in posameznike z omejeno 
mobilnostjo, saj je z uporabo rampe omogočen dostop ozkim kolesom na invalidskih 
vozičkih

Zunanji in notranji zaslon na dotik omogočata upravljanje in nadzorovanje opreme ter 
spremljanje vseh parametrov.

5 neodvisnih varnostnih mehanizmov, ki se lahko nadzorujejo ročno ali programsko.
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EKIPA OXYHELP 
Smo ekipa oblikovalcev in inženirjev, predani k inovacijam na področju razvoja 
hiperbarične tehnologije za osebno in profesionalno uporabo.

OxyHelp je uveljavljeno proizvodno podjetje, vodilno na področju kakovostnih tehnologij. 
Naša ekipa izdeluje cenovno dostopne hiperbarične komore, ki ljudem pomagajo v telo 
vdihniti novo življenje. 
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KOMERCIALNE PREDNOSTI 

TEHNIČNE PREDNOSTI

Idealna za terapevtske aktivnosti:

→ Ortopedske klinike

→ Kiropraktiki

→ Ordinacije holistične medicine

→ Veterinarske ambulante

→ Wellness in zdravilišča

→ Fitnes centri

→ Športni centri

→ Privatna uporaba

→ Lepotni saloni

Vašim strankam bo služila več let z minimalnimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški. 
Zelo hitro daje enkratne rezultate in poskrbi, da je vsak tretma izpeljan optimalno.

Oblikovano za ljudi vseh starosti. Ljudje se bodo po uporabi počutili močnejše, bolj 
zdrave, bolj energične in bodo brez bolečin

Na voljo za nakup po dostopnih cenah

Odlična donosna naložba, zelo nizki stroški upravljanja (ena oseba lahko hkrati 
upravlja, ali zgolj nadzoruje več sistemov, bodisi na enoprostornih ali večprostornih 
komorah).

Nizka poraba prostora in minimalna potreba po nadzoru

Nizki obratovalni in vzdrževalni stroški (menjati je treba le zračni filter).

Ni potrebe po upravljavcu (lahko se upravlja od znotraj brez potrebe 
po zunanji pomoči, z nastavitvijo časovnika in števca).

2-letna garancija proizvajalca, ki lahko se podaljša do 5 let.
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Vse komore so izdelane v skladu s sodobnimi standardi v EU (rentgenski, 
ultrazvočni in penetrantni tekočinski pregledi = DPI).

Zaradi varnostnih razlogov so vsi modeli interno testirani (pri proizvodnji) 
do tlaka, ki je 3-krat višji (več kot 2 ATA, do največ 2,5 ATA) kot običajni 
delovni tlak.

OxyLife I (enoprostorne) in OxyLife C (večprostorne) so komercialne, ne-
medicinske naprave.

GARANCIJA
Dovolite nam, da vam pomagamo do sproščenega 
dihanja

OXYHELP INDUSTRY svojim strankam nudi 2-letno garancijo proizvajalca s 3-letno 
možnostjo podaljšanja za neomejeno zaupanje.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE
Hitro in zanesljivo
Pri tehničnih težavah zagotavljamo najkrajši odzivni čas znotraj industrije!

Za enote prodane kjerkoli po svetu, lahko v manj kot 10 dneh opravimo servis (še 
hitreje znotraj EU, zaradi večjega števila servisnih ekip in neodvisnih 
pooblaščenih izvajalcev/distributerjev).

Zelo učinkovita tehnična podpora/storitve preko video-zvočnih klicev in 
»RAČUNALNIŠKI SISTEM ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE IN ANALIZO NAPAK« z našim
osebjem in inženirji v primeru tehničnih ali obratovalnih napak/težav, ali
posodobitvah programske opreme v prvih urah.

Varno je vedeti:
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Dihajte pametno

MI SMO OXYHELP
PAMETNA TEHNOLOGIJA

NA VOLJO DANES 
za dostavo po vsem svetu 

Za več podatkov o naših hiperbaričnih komorah in tehnologiji, nas 
lahko kadarkoli kontaktirate. Predstavnik OXYHELPA vam bo v 

istem dahu odgovoril.

Proizvedeno v

OXYHELP ZASTOPSTVO SLOVENIJA
Kersnikova ulica 17a, 3000 Celje 
Paracelzus Komora, d.o.o.

+386 51 382 500 
+386 41 463 422 

info@oxyhelp.si 
www.oxyhelp.si

mailto:info@oxyhelp.de
http://www.oxyhelp.de/en



