CZYM JEST TERAPIA TLENOWA?

Oddech pełną piersią
Tlenoterapia jest zabiegiem mającym na celu dostarczenie tlenu wszystkim organom i
tkankom ciała. Jest on wykonywany w komorze hiperbarycznej w której panują warunki
podwyższonego ciśnienia dzięki czemu tlen uzyskuje wysoką zdolność przenikania do
tkanek organizmu.
Korzyści terapii tlenem
Dotleniona krew usprawnia prace układu odpornościowego, pobudza naturalne zdolności do regeneracji oraz
stymuluje do tworzenia komórek macierzystych, które są w stanie zastąpić te uległy wcześniejszemu uszkodzeniu.
Korzyści z tlenoterapii wynikają głównie z maksymalnego dotlenienia organizmu również w miejscach, które są
niedostępne dla tlenu w codziennych warunkach.

PRZECIWWSKAZANIA :
BEZWZGLĘDNE :
- NIELECZONA ODMA PŁUCNA
- PRZYJMOWANIE LEKÓW CYTOTOKSYCZNCH TAKICH JAK :
DISULFIRAM ITP.

BLEOMYCYNA , DOKSORUBICYNA ,

WZGLĘDNE:
WYMAGAJĄCE KONSULTACJI ZE SWOIM LEKARZEM
- ZABIEGI OPERACYJNE W OBRĘBIE KLATKI PIERSIOWEJ
- CIĄŻA
- ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO
- ROZRUSZNIK SERCA
- ZAPALENIE ZATOK
- DRGAWKI
- GORĄCZKA
- NIEDAWNE PRZEZIĘBIENIE
- OSTRE CHOROBY USZU
- KLAUSTROFOBIA
- ROZSIANA CHOROBA NOWOTWOROWA

ZASTOSOWANIE TLENOTERAPII :
- ADHD
- ASTMA
- AUTYZM
- BORELIOZA
- BÓLE KRĘGOSŁUPA
- CHIRURGIA OGÓLNA I PLASTYCZNA
- CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
- CHOROBA ALZHEIMERA
- COVID
- CUKRZYCA / STOPA CUKRZYCOWA
- DEPRESJA
- DERMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA
- HASHIMOTO
- ŁUSZCZYCA
- MIGRENA
- NAGŁA GŁUCHOTA I SZUMY USZNE
- NATURALNY DOPING W SPORCIE
- ODMŁADZANIE
- ORTOPEDIA I REUMATOLOGIA (RZS)
- REUMATYZM
- STANY ZAPALNE /CHOROBY
- INNE

AUTOIMMUNOLOGICZNE

Komora 1.3 ATM
Idealna komora dla wszystkich rozpoczynających przygodę z tlenoterapią! Jej powiększony
rozmiar, przestronne wnętrze oraz miękki i wygodny materac pozwolą Ci poczuć się wyjątkowo
bezpiecznie i pewnie.

Komora 1.5 ATM
Wspaniałe rozwiązanie dla osób mających przynajmniej podstawowe doświadczenia z
tlenoterapią. Podwyższone ciśnienie (do 1.5 ATM) pozwala na stosowanie wyższych dawek
terapeutycznych co przekłada się na szybsze rezultaty!

Terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej jest idealnym rozwiązaniem na
problemy powstałe po przejściu zakażenia koronawirusem. Odpowiednio
przeprowadzone sesje terapeutyczne są gwarancją poprawy zdrowia i życia!

Zniszczenia dokonane przez koronawirusa
możliwe są do naprawienia za pomocą tlenoterapii.

Skuteczność terapii tlenem potwierdzona
została wieloma niezależnie prowadzonymi badaniami.

Zapisz się już dzisiaj i odzyskaj zdrowie!
Natychmiastowa regeneracja daje najlepsze rezultaty!

Rehabilitacja po COVID
Problemy z oddychaniem prowadzą do niedotlenienia tkanek w całym organizmie człowieka. Dzięki wysokiej
przenikalności tlenu hiperbarycznego możliwe jest hamowanie procesów zapalnych i regeneracja uszkodzonych
komórek.

Regeneracja organizmu
Marzenie o długowieczności towarzyszy ludziom od zawsze. Zabieg w komorach hiperbarycznych dotlenia tkanki oraz
wspomaga ich regenerację dzięki namnażaniu komórek macierzystych.

Wspomaganie leczenia
Leczenie trudno gojących się ran, czy owrzodzeń jest czasochłonne i wymagające. Tlen poprawia mikrokrążenie i
dzięki temu zmniejsza się ilość uszkodzonych niedotlenieniem tkanek, a te już uszkodzone są zdolne do szybszej
odnowy.

Medycyna sportowa
Korzystanie z komór hiperbarycznych może pomóc w poprawie wyników sportowych dzięki znacznemu zwiększeniu
wydolności organizmu. W przypadku kontuzji umożliwia szybszą regenerację, oraz zapobiega zakwaszaniu mięśni.

Ratunek dla serca
Dotlenienie tkanek wpływa korzystnie na stan serca i naczyń krwionośnych. Przeciwdziała zakrzepom przez co
następuje lepsze ukrwienie wszystkich narządów.

Przewlekłe stany zapalne
Podczas zabiegu w komorze hiperbarycznej tlen intensywnie przenika do tkanek przeciwdziałając chorobom
przewlekłym m.in. cukrzycy, wrzodom żołądka, oraz problemom neurolicznym i nowotworowym.

Intensywne odmładzanie
Zabieg w komorze hiperbarczynej dostarcza wielu korzyści pozwalających zachować młody wygląd skóry. Dzięki
przyspieszeniu metabolizmu, organizm szybciej oczyszcza się z toksyn a wzrost ilości komórek macierzystych pozwala
na szybszą regenerację.

Chirurgia plastyczna i urazowa
Dolegliwości pooperacyjnie mogą znacznie pogarszać jakość życia ze względu na ból czy obrzęki. Dzięki tlenoterapii
zmniejsza się ilość chorobotwórczych bakterii. Stymulowanie do tworzenia się włókien kolagenowych wspomaga
leczenie ran.

Ortopedia i traumatologia
Przy leczeniu złamań i urazów może wystąpić niedotlenienie kończyn i tkanek. Tlenoterpia pomaga nie tylko w
leczeniu ran, działa również korzystnie na odbudowę kości i włókien kolagenowych.

Zastrzyk zdrowia!

ul. Powstańców Warszawskich 31
41-902 Bytom

Godziny otwarcia
Poniedziałek - 9.00 - 20.00
Wtorek - 9.00 - 20.00
Środa - 9.00 - 20.00
Czwartek - 9.00 - 20.00
Piątek - 9.00 - 20.00
Sobota - 9.00 - 14.00

533 222 610
Infolinia telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00

rezerwacja@ regeneracjatlenowa.pl
Na ten adres prosimy kierować wszelkie pytania odnośnie terminów wizyt i rejestracji
pacjentów.

