
Autyzm
Zabieg w komorze normobarycznej poprawia 

koncentrację i zdolności poznawcze, polepsza  

kontakt wzrokowy, obniża poziom stresu,  

poprawia jakość snu i dotlenienie tkanek. 

Mózgowe porażenie dziecięce 
HBOT w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym jest 

terapią wspomagającą, przyspieszającą proces 

reedukacji psychoruchowej poprzez właściwe 

dotlenienie komórek nerwowych. 

Zespół Downa 
Badania wykazały wiele korzyści tlenoterapii 

normobarycznej dla osób z mutacją 

chromosomu T21. 

Udar mózgu 
Dr Shai Efrat z Uniwersytetu w Tel Awi-

wie wraz z grupą naukowców przeprowadzi-

li badania, koncentrujące się na wykorzysta-

niu tlenoterapii normobarycznej w rehabilitacji  

po udarze mózgu. 

Łuszczyca 
Łuszczyca jest przewlekłą, nawracającą chorobą 

skóry, która charakteryzuje się występowaniem 

na skórze łuszczących się wykwitów. Choroba ta 

należy do najczęściej występujących schorzeń 

dermatologicznych, dotyka 2-4% populacji. 

Astma i zatoki, rehabilitacja 
po przebytych chorobach układu 
oddechowego
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tel.: 694 024 390, 694 024 612
www.komoranormobarycznakielce.pl



Regeneracja po
zabiegach chirurgicznych 
Jak wiemy główną przyczyną braku gojenia się ran 

jest ich niedotlenienie, skutkiem czego powstają 

martwice. Tlenoterapia normobaryczna z wielkim 

powodzeniem stosowana jest w okresie rekonwa-

lescencji po zabiegach chirurgicznych

ponieważ znacznie skraca ten czas.

 

Zaburzenia przewodu 
pokarmowego 
Normobaria tlenowa w powiązaniu z innymi  

metodami medycyny fizykalnej otwiera nowe 

możliwości wykorzystania tej metody leczniczej  

w przypadku schorzeń układu trawiennego. 

Medycyna estetyczna 
Tlenoterapia normobaryczna wspomaga rege-

nerację skóry po wszelkich ingerencjach medy-

cyny estetycznej. Co więcej, stosując zabiegi tle-

notarapii normobarycznej, możemy efekt uzy-

skany po zabiegu utrzymać na dłużej. 

Naturalny doping 
Każdy człowiek a tym bardziej sportowiec wie, 

że podczas wysiłku wzrasta zapotrzebowanie or-

ganizmu na tlen, a wraz z wzrostem wydolności 

“apetyt” na ten gaz. Aby możliwy był dalszy roz-

wój organizmu sportowca potrzeba coraz więk-

szej ilości tlenu. 

Regeneracja sportowa 
Na podstawie badań klinicznych przeprowa-

dzonych w Stanach Zjednoczonych stwierdzo-

no, iż w wyniku zabiegu ośmiokrotnie zwiększa 

się liczba krążących w organizmie komórek ma-

cierzystych, które przemieszczają się do uszko-

dzonych komórek i tkanek i powodując ich re-

generację. 

Stomatologia i implantologia 
Nowym w Polsce, a wypróbowanym na Zacho-

dzie obszarem zastosowania tlenoterapii nor-

mobarycznej jest stomatologia i implantolo-

gia. Chirurdzy szczękowi twierdzą,że tlenotera-

pia normobaryczna, która słynie ze swych zdu-

miewających efektów w leczeniu ran po zabie-

gach chirurgicznych, może z równym powodze-

niem być stosowana po operacji wstawienia im-

plantów.

 

Rehabilitacja neurologiczna 
Tlenoterapia normobaryczna wpływa na od-

zyskanie przez pacjentów funkcji neurologicz-

nych. Jest to możliwe dzięki poprawie metaboli-

zmu komórkowego oraz usunięciu toksycznych 

gazów z krwioobiegu. Przez wzgląd na te czyn-

niki jest stosowana w rehabilitacji neurologicz-

nej. 

Rehabilitacja kardiologiczna 
Początek nowoczesnej ery normobarycznej to 

rok 1959 i słynne doświadczenie holenderskiego 

chirurga Ide Boeremy polegające na utrzymaniu 

przy życiu świnki z obniżonym do 0,4% pozio-

mem hemoglobiny przy pomocy tlenu normo-

barycznego. 

Przewlekłe stany zapalne 
Gdy dojdzie do uszkodzenia tkanki, jak w przy-

padku skaleczenia, w naszym organizmie uru-

chamia się reakcja zapalna (ostry stan zapalny). 

Jego zadaniem jest niedopuszczenie do zakaże-

nia krwi, wytworzenie nowej tkanki czy naprawa 

uszkodzenia.Jest to właściwa reakcja organizmu, 

prowadząca do wyleczenia. 

Rehabilitacja onkologiczna 
W świetle najnowszych badań metody tera-

pii oparte na wykorzystaniu tlenu, przedsta-

wiane są jako sposób łagodzenia spustoszeń  

wywołanych w organizmie po radio- oraz chemio- 

terapii. 

Reumatyzm 
Tlenoterapia normobaryczna poprzez elimi-
nację stanu zapalnego oraz innych czynników  
immunologicznych znacząco hamuje rozwój 
procesu chorobowego. 

Powikłania cukrzycy 
Rany przewlekłe stają się coraz to większym 

problemem współczesnego, starzejącego się 

społeczeństwa. Szacuje się, że w Polsce oso-

by cierpiące z tego powodu obejmują liczbę 

500 tys. chorych, a w Europie liczba ta sięga  

3 milionów.

 

Nadwaga i otyłość 
Tlenoterapia normobaryczna od lat na zacho-

dzie wykorzystywana jest jako sposób na re-

welacyjne wspomaganie w walce z nadwagą  

i otyłością. 

Migrena 
Migrenowe bóle głowy uznawane są za cho-

robę cywiizacyjną. Nowatorskim i bardzo sku-

tecznym sposobem jest terapia w komorze nor-

mobarycznej, która poprzez dotlenienie tkanki  

mózgowej i poprawę przepływu krwi daje 

zaskakująco dobre rezultaty w eliminacji  

objawów migreny. 

Borelioza 
Pacjenci poddawani terapii tlenem normoba-

rycznym z powodu boreliozy mogą doświadczyć 

reakcji Herxheimera, która obejmuje takie obja-

wy jak gorączka, dreszcze, ból głowy, zaczer-

wienienie i inne. Jest spowodowana przez endo-

toksyny, które są uwalniane w miarę umierania 

szkodliwych bakterii. 


