DIHAJTE
s pomočjo Hiperbarične Kisikove Terapije

ČISTI KISIK

DIHAJTE
PAMETNO

OxyHelp Industry GmbH je proizvajalec komor za hiperbarično kisikovo
terapijo, ki se ukvarja s tehnologijo in zdravstvenimi koristmi hiperbarične
terapije s kisikom in povezuje teorijo s prakso v dizajnu in proizvodnji
specializiranih HBOT komor.

OxyLife I

Tehnologija HBOT, ki smo jo razvili, se odraža v naši premijski komori - Oxylife I.
Zasnovali smo jo z mislijo na ljudi, z uporabo medicinske tehnologije, ki ljudem pomaga
doseči optimalno zdravje.
OxyLife I je edinstveno razvita hiperbarična komora v smislu
razpoložljivih lastnosti, kakovosti oblikovanja in izdelave, vključno s cenovnim razponom.

DOBRODOŠLI
K ZDRAVILNEMU
VDIHU
ČISTEGA KISIKA
Hiperbarična Kisikova Terapija

Hiperbarična terapija s kisikom (HBOT) je postopek, pri
katerem dihamo čisti kisik v komori s povečanim
atmosferskim tlakom za izboljšanje naravnih zdravilnih moči
našega telesa.

Izredno povečanje kisika

Pri povečanem pritisku (1,5 - 2 ATA) lahko pljuča absorbirajo
več kisika kot pri normalnem zračnem pritisku. Krvni obtok
prenaša kisik po telesu, da pomaga pri boju z bakterijami in
spodbuja sproščanje snovi, imenovanih rastni faktorji (kot
so vitamini, hormoni) in matičnih celic, ki spodbujajo
zdravljenje.
V normalnih pogojih je raven kisika v naših arterijah
100mm Hg. Pri povečanju tlaka na 2 ATA, se raven kisika v
naših arterijah dvigne na 1400 mm Hg, kar je 14-krat več
kot v običajnih pogojih.

Zmanjšana raven kisika

Naša telesa potrebujejo za preživetje kisik. Pomanjkanje
le-tega lahko zmanjša pretok krvi, poškoduje tkivo, povzroči
prezgodnje staranje, povzroči tanjšanje las in celo vpliva
na spomin. Ko se staramo, našim celicam začne primanjkovati
hranilnih snovi, vendar vnos kisika do celic zagotavlja
zdravje, energijo in vitalnost. Večina bolezni in poškodb se
pojavi in ostaja na nivoju tkiva, znotraj celic. V primerih
nezaceljenih ran, kapi ali težav s krvnim obtokom, ni dovolj
kisika, ki bi dosegel prizadeta območja, in posledično se
naravno zdravljenje ne zgodi. Hiperbarična terapija s kisikom
rešuje ta problem s povečanjem kisika na naraven način.

Povečana raven kisika

Hiperbarična terapija s kisikom deluje na področjih, kjer
so zdravila ali drugi načini zdravljenja preprosto
neučinkoviti. Izboljšuje kakovost življenja bolnika; pri
stanjih, kot so kap, kronična utrujenost, paraliza itd.,
so se pokazale dramatične spremembe. HBOT lahko zdravi
vsa stanja, pri katerih je potrebno povečanje nivoja
kisika, zdravi lahko okužbe, kjer ga uporabljamo kot
antibiotik, ali v kombinaciji z drugimi načini zdravljenja
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HIPERBARIČNA KISIKOVA TERAPIJA
DELA ČUDEŽE PRI:
→ Športu
→ Medicinski

rehabilitaciji

→ Poškodbah

in opeklinah

→ Pomlajevanju
→ Sprostitvi
→ Revmatologiji
→ Nevrologiji
→ Komplementarni terapiji

Glavne prednosti Hiperbarične Kisikove Terapije
Pomaga pri rehabilitaciji s spodbujanjem
tvorbe matičnih celic telesa
Izboljšuje delovanje imunskega sistema
Zmanjša otekanje in vnetje
Tkiva prepoji s kisikom do 25-krat
bolj glede na običajno raven
Hitreje zdravi poškodbe
Pomaga telesu, da očisti toksine
Poveča sposobnost telesa za boj
proti okužbam
Spodbuja regeneracijo poškodovanih tkiv
Zmanjšuje utrujenost zaradi kronične hipoksije

Spodbuja okrevanje možganskih in živčnih celic
po poškodbah (hypoxic penumbra)
Stimulira tvorjenje kolagena in tako pospeši
zdravljenje poškodb
Spodbuja tvorbo novih krvnih telesc
Pomaga pri radiacijski bolezni
Zmanjšuje učinke, ki jih ima diabetes na
vaskularani sistem
Lajša bolečine pri artritisu
Izboljša delovanje možganov, spomin in razpoloženje
Pomaga oživiti utrujeno kožo
Skrajša potreben čas okrevanja za športnike
po poškodbah

OX YL IFE I

OxyHelp Komora za Hiperbarično Kisikovo Terapijo
Najsodobnejša tehnologija, ki vam pomaga vdihniti novo življenje v vaše telo
OxyHelp komora za Hiperbarično Kisikovo Terapijo je zasnovana in zgrajena v skladu s
strogimi medicinskimi in tehnološkimi speciﬁkacijami, ki omogočajo pripeljati zdravilno
moč kisika k vsakemu posamezniku, v skladu s prilagojenim protokolom individualne obravnave.
TELO KOMORE
Aluminijeva zlitina
Lahka komora je debela 4 mm
in tehta 90 kg
Odporna proti koroziji,
hkrati zagotavlja varno okolje
Izdelana iz enega samega kosa aluminija,

OKNO
Polikarbonat - proizveden
na Japonskem
Je 250-krat bolj odporno
na udarce kot steklo
Debelina – 10 mm
Bolj odporno

brez varjenja v sredini
Debelina materiala komore je 4 mm
Splošna vzdržljivost komore je večja

Zmeraj
povezani
Wi-Fi povezava pomaga
pri prenosu informacij
o trenutnem tretmaju do
druge naprave.

SISTEM ZA PRITISK

RAČUNALNIŠKI NADZOR

Ko se doseže speciﬁčni tlak v napravi, se lahko
sprostite in uživate v stabilnem in tihem okolju z
visokim tlakom. To lahko dosežemo samo z uporabo
samodejnega računalniškega sistema za nadzor tlaka.
Samodejno krmiljen tlačni sistem
Zaslon na dotik - prijazen uporabniški vmesnik
omogoča nastavitev hitrosti kompresije / dekompresije, nivoja
pritiska v komori in trajanja tretmaja.
Dnevno beleženje št. tretmajev, dolžine, začetka
in konca tretmaja. Najsodobnejši sistem za
stabilizacijo tlaka izniči razliko med
kompresijo in dekompresijo.
Mikroprocesorski sistem samodejno uravnava
stopnjo črpalnega sistema in dovoda
zraka ter zagotavlja izbran zračni pritisk.
Pnevmatski nadzorni sistem je proizveden s strani SMC na Japonskem.
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OxyHelp komore se ponašajo z zrcaljenimi
ukazi znotraj in zunaj komore, z dvosmernim
komunikacijskim sistemom ter z zaslonom na
dotik s prijaznim uporabniškim vmesnikom,
ki omogoča ročne nastavitve:

Hitrost kompresije / dekompresije
Nivo pritiska med tretmajem
Temparatura v komori
Čas tretmaja

VARNOSTNI UKREPI
PRI POVIŠANEM TLAKU
Ventil za ročno sproščanje povišanega tlaka
Samodejni krmilnik izklopi kompresor po 60 sekundah okvare
Prezračevalnik ponavljajoče povečuje in zmanjšuje pritisk, da izpusti
zrak (kisik in ogljikov dioksid) znotraj komore in zajame svež zrak (kisik)
po tem, ko doseže željen zračni pritisk.
Ko je razlika med pritiskom in dekompresijo večja, je zvok prav tako močnejši,
tako da uporabnik čuti bolečino v ušesih in timpanični membrani in se ne more
sprostiti.
OxyHelp je uporabil najnovejši tlačni stabilizacijski sistem, da bi naredil razliko
med povečevanjem in zmanjševanjem tlaka čim bližje ničli.

KPA

SAMODEJNI
NADZOR
PRITISKA

KPA

ROČNI VARNOSTNI
VENTIL PROTI
PREVELIKEM PRITISKU

MIN

MIN

VARNOSTNI PROGRAMI
Obstaja več razlogov, zakaj lahko tlak v komori preseže vnaprej določeno mejo.
Ročni varnostni ventil ne more pokriti vseh verodostojnih scenarijev glede
povišanega tlaka. Uporaba programa za sproščanje tlaka v povezavi z varnostnim
ventilom zagotavlja sproščanje tlaka kadarkoli in v vseh okoliščinah.

Izpad električne energije

Ko se ves pritisk sprosti, se vrata odprejo in stranka diha normalni zrak.

Povišan tlak

Če odpove ročni ventil proti povišanem tlaku, samodejni nadzorni sistem
izklopi kompresor po 30 sekundah okvare.
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HLADILNI SISTEM
Visokokvalitetni hladilni sistem,
proizveden s strani SMC na Japonskem.

Uporabljamo hladilnik na vodni osnovi, ki je dražji, vendar
zelo učinkovit in varen, brez nevarnosti uhajanja hladilnih
plinov znotraj komore.

KONCENTRATOR KISIKA
Visokokvalitetni koncentrator kisika, proizveden
s strani AirSep, ZDA
OxyHelp uporablja najboljše rešitve za zagotavljanje visoke
kakovosti kisika med hiperbarično terapijo s kisikom. Pri
38 kg je približno 30% težji od vseh drugih koncentratorjev
na trgu. Zmogljiv in neprekinjen izhod (ne impulzni tip)
zagotavlja dovolj kisika tudi, ko je komora pod tlakom 2 ATA.
• AirSep Intensity koncentratorji so proizvedeni v ZDA.
• 10l/min, 139 kPa.

VISOKOKVALITETNA
VZMETNICA IN
VZGLAVNIK
Struktura vzmetnice OxyHelp je sestavljena iz niza
nepretrgane zanke (poliestrski elastomeri) in zaradi tega
ni prahu iz vlaken, kar pomeni, da je to okolje neprimerno za
razmnoževanje pršic. 90% osnovnega materiala predstavlja zrak,
zato naša vzmetnica pomaga pri odvajanju toplote in vlage, ki
se sprošča med zdravljenjem, in omogoča dobro prezračevanje
skozi celotno komoro.

Karakteristike
blazine
Blazina iz najsodobnejših
materialov, ki se
uporabljajo v industriji
vzmetnic

Protibakterijski
učinek
Protibakterijske
karakteristike so
v skladu s SEK
standardi

Vodna
prepustnost
Material za blazine
je mogoče oprati

Trajnost
Dolga življenjska doba
visoko kvalitetni material,
ki dopušča dolgoletno
uporabo brez posledic

Varnost
Pri gorenju vlaken
se sprošča
zelo majhna količina
strupenih plinov

Zračna prepustnost
Preprečuje
potenje
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Okolje
Recikliranje je možno

POSEBNE LASTNOSTI
HIPERBARIČNE KISIKOVE KOMORE
Zračno napolnjen sistem s kisikom,
ki se dovaja preko BIBS maske

Dve plasti zračnih ﬁltrov - 0,05 in
0,01 mikrometra

Dvojni varnostni mehanizem proti
prevelikemu pritisku (ročni in samodejni)

Protibakterijska notranjost - mednarodno
certiﬁcirani - japonski SEK standardi

Tiho delovanje (nizek šum, tako znotraj
kot zunaj komore)

Možnost poslušati, gledati in spremljati
stranko ves čas

Samodejno znižanje pritiska v primeru
izpada električnega napajanja

Možnost znižanja pritiska v nujnih primerih
na voljo tako za stranko kot operaterja

Gumb za hitri izklop

Izenačevalnik pritiska v ušesih
Medicinska kakovost komore

Na voljo v dveh različnih velikostih

OX YLIFE C

Večprostorna hiperbarična komora
OxyHelp OxyLife C mini večprostorna komora je idealna za zdravljenje več bolnikov
hkrati, bodisi z asistentom ali opazovalcem v notranjosti za spremljanje bolnikov in pomoč pri
terapiji, elektronskih funkcijah ali v nujnih primerih.
V večprostorne komore Mini ali Maxi lahko namestijo tudi kardio opremo, kot npr. sobno
kolo, ali pa 2 do 4 sedeže, da lahko pacienti uživajo v kolektivnih terapijah.

MINI VEČPROSTORNA

Prenosljivost in nameščanje
Edina komora, ki se prilega skozi standardna vrata

Trije deli so dovolj majhni (70 cm x 190 cm), da jih lahko prenašamo skozi običajna vrata
in jih sestavimo znotraj, brez da bi bilo potrebno spreminjati strukturo zgradbe. Modularno
komoro lahko, če je potrebno, razstavimo, premaknemo in sestavimo na drugi lokaciji.
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MA XI VEČPROSTORNI
Modularna zasnova
Prilagodljiva tesnila in tesnilni materiali za tekočine, nameščeni med
moduli in deli, ki preprečujejo uhajanje zraka in izgubo pritiska v komori
Zložljivi sedeži omogočajo udobno uporabo prostora
Možnost dostopa z invalidskim vozičkom
Komoro lahko opremimo s sobnim kolesom

OxyHelp ekipa
Smo ekipa oblikovalcev in inženirjev, ki se ukvarjamo z inovacijami v razvoju
tehnologije hiperbarične kisikove terapije za osebno in profesionalno
uporabo. Smo uveljavljen, vodilni proizvajalec kakovostnih, cenovno
dostopnih hiperbaričnih komor na mednarodnem in domačem trgu.
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KOMERCIALNE PREDNOSTI
Komora bo služila vašim strankam dolga leta, z minimalnimi stroški obratovanja in vzdrževanja
Prinaša neverjetne rezultate zelo hitro in vam zagotavlja, da šteje vsaka terapija
Zasnovano za ljudi vseh starosti, počutijo se močnejše, bolj zdrave, so energizirani
in brez bolečin
Na voljo za nakup v cenovno ugodnem razponu.
Odlična donosnost naložbe

TEHNIČNE PREDNOSTI
Majhna prostorska zahtevnost (od 80 cm x 230 cm, 90 kg)
Nizki stroški obratovanja in vzdrževanja (samo zamenjava zračnega ﬁltra)
Neodvisnost od zdravnika (komoro lahko upravljate od znotraj brez pomoči, časovnika in števca)
Garancija proizvajalca (2 leti)
Dokumentirane koristi za zdravje

Idealno za terapevtske dejavnosti:
→ Ortopedske

klinike

→ Wellness

in spa

→ Kiropraktiki

→ Fitnes centri

→ Holistična

→ Športni

medicinska praksa

→ Veterinarska praksa
→ Kozmetični

centri

→ Zasebna uporaba

saloni
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GARANCIJA

Zagotavljamo vam tehnično brezhibnost
OxyHelp Industry GmbH zagotavlja svojim partnerjem garancijo proizvajalca
za 2 leti z možnostjo podaljšanja za 3 leta za neomejeno zaupanje.

SERVIS IN
VZDRŽEVANJE

Hitro in zanesljivo

Zagotavljamo najhitrejši čas tehnične intervencije v industriji.
Vašo opremo lahko servisiramo v največ 10 delovnih dneh za izdelke,
prodane kjerkoli na svetu.

OxyHelp certifikati vključujejo:
ISO 13485 — Medicinski pripomočki — Sistemi Vodenja Kakovosti (QMS)
ISO 9001 — Mednarodno priznani sistem vodenja kakovosti (QMS)
standard
in okolja

— Skladnost s standardi varovanja zdravja, varnosti

BS EN 14931:2006 — Pressure vessels for human occupancy (PVHO)
SEK standards (Japanese) — Protibakterijska notrajnost - mednarodno certiﬁcirano
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DOSTOPNO DANES

za dostavo kamorkoli na svetu

Obrnite se na OxyHelp Slovenija, če želite izvedeti več o naši tehnologiji in HBOT komorah.
Predstavnik OxyHelp Slovenija vam bo odgovoril na vsa vaša vprašanja.
OXYHELP ZASTOPSTVO SLOVENIJA
Kersnikova ulica 17a, 3000 Celje
Paracelzus Komora, d.o.o.
Telefon: +386 41 477 000
info@oxyhelp.si
www.oxyhelp.si

