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TLEN JEST NIEZBĘDNY DO ŻYCIA. Człowiek może przeżyć średnio  
do 3 tygodni bez jedzenia, do 3 dni bez wody i do 3 minut bez tlenu. 
Kiedy jego poziom w organizmie maleje, cały organizm zaczyna źle 
funkcjonować. Nieodpowiedni jego poziom w organizmie wpływa  
na stan naszego zdrowia. Właściwe dotlenienie organizmu pozwala 
na zachowanie zdrowia fizycznego oraz psychicznego na najwyższym 
możliwym poziomie.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest efektywną metodą dostarczania
tlenu do wszystkich organów i tkanek organizmu. Wpływa
pozytywnie na naszą kondycję psychofizyczną, wydolność
organizmu, wygląd, przyśpiesza procesy regeneracyjne oraz
jest skutecznym sposobem leczenia wielu chorób.

JAK DZIAŁA HIPERBARYCZNA 
TERAPIA TLENOWA?

TERAPIA HIPERBARYCZNA

polega na oddychaniu powietrzem 
o bardzo wysokiej zawartości tlenu 

w komorze, w której panuje ciśnienie 
wyższe od atmosferycznego. W warunkach 

zwiększonego ciśnienia tlen pobudza 
naturalne mechanizmy regeneracyjne, 

wpływa na poprawę krążenia krwi 
oraz umożliwia lepsze dotlenienie 

wszystkich organów, w tym również 
chorych i źle ukrwionych 
obszarów ludzkiego ciała.

OVIDA

W ofercie OVIDA znajdują się łatwe w obsłudze i bezpieczne komory 
hiperbaryczne, jedno lub dwuosobowe, twarde oraz miękkie. 
Oferujemy komory hiperbaryczne zaprojektowane z myślą o:

• indywidualnych użytkownikach (do użytku domowego),

• mniejszych klinikach i punktach komercyjnych,

• klinikach i gabinetach rehabilitacyjnych,

• ośrodkach i klubach sportowych, siłowniach, klubach fitness i wellness,

• gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, SPA,

• hotelach i pensjonatach.

KORZYŚCI HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ

SPORT

SPOWOLNIENIE 
PROCESÓW
STARZENIA

AUT YZM

Tlen hiperbaryczny zwiększa wydolność 
organizmu i przyśpiesza procesy regeneracyjne. 

Tlenoteriapia jest skuteczna w przypadku leczenia 
kontuzji, oraz jako środek redukujący ból i obrzęki.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest powszechnie 
wykorzystywana w kuracjach odmładzających. 
Tlen dociera do„uśpionych” komórek skóry, 

odżywia je oraz powoduje tworzenie się 
kolagenu i komórek macierzystych.

Zauważono, że sesje hiperbaryczne wpływają  
na poprawę zdolności poznawczych, koncentra-
cji, komunikowania się oraz wpływają na lepsze 
rozumienie związków przyczynowoskutkowych.

NEUROLOGIA

Tlenoterapia hiperbaryczna
ma korzystny wpływ na

leczenia chorób obwodowego 
i ośrodkowego układu

nerwowego, poprzez m.in.
naprawę i tworzenie nowych 

naczyń krwionośnych 
w mózgu.

CUKRZYCA

Tlenoterapia hiperbaryczna
przeciwdziała powstawaniu

cukrzycy. Daje również  
znakomite efekty lecznicze

również w przypadku  
wystąpienia trudno gojących  

się ran, owrzodzeń 
i pęknięć skóry.

KARDIOLOGIA

Sesje w komorze
hiperbarycznej wspomagają  

pracę zdrowego serca 
i poprawiają stan pacjentów 

cierpiących na choroby 
układu krążenia.

ORTOPEDIA
I REHABILITACJA

Tlen hiperbaryczny pomaga 
uśmierzyć ból, zmniejszyć 
stan zapalny oraz wspiera 

proces regeneracji 
uszkodzonych

tkanek.



Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową 
terapię w pozycji leżącej.

• Wykonana ze stali.
• Wymiary:
o długość: 220 cm,
o średnica: 75 cm lub 90 cm.
• Waga: 150 kg / 170 kg.
• Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).
• Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
• Kompresor.
• Schładzacz.

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową  
terapię w pozycji leżącej.

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
• Wymiary:
o długość: 225 cm,
o średnica: 70 cm.
• Waga: 30 kg.
• Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).
• Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
• Kompresor.
• Schładzacz.
Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane
szwy (bez toksycznych klejów), 3-zamkowy system
zamykania zapewniający szczelność komory.

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową
terapię w pozycji półleżącej lub siedzącej. Umożliwia
swobodne czytanie, pracę na komputerze  
oraz oglądanie filmów.

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
• Wymiary:
o długość: 170 cm,
o wysokość: 110 cm,
o szerokość: 70 cm.
• Waga: 30 kg.
• Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
• Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
• Kompresor.
• Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy (bez toksycznych 
klejów), wygodny fotel wewnętrzny oraz 3-zamkowy system zamykania, zapewniający 
szczelność komory.

KOMORA HIPERBARYCZNA (TWARDA) – ET715 / ET915

KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) 1.5 ATA – ES715

KOMORA HIPERBARYCZNA PÓŁLEŻĄCA (MIĘKKA) – ES100
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Tlen hiperbaryczny zwiększa wydolność 
organizmu i przyśpiesza procesy regeneracyjne. 

Tlenoteriapia jest skuteczna w przypadku leczenia 
kontuzji, oraz jako środek redukujący ból i obrzęki.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest powszechnie 
wykorzystywana w kuracjach odmładzających. 
Tlen dociera do„uśpionych” komórek skóry, 

odżywia je oraz powoduje tworzenie się 
kolagenu i komórek macierzystych.

Zauważono, że sesje hiperbaryczne wpływają  
na poprawę zdolności poznawczych, koncentra-
cji, komunikowania się oraz wpływają na lepsze 
rozumienie związków przyczynowoskutkowych.



Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji leżącej.

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
• Wymiary:
o długość: 225 cm,
o średnica: 70 cm, 80 cm lub 90 cm.
• Waga: 30 kg.
• Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
• Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
• Kompresor.
• Schładzacz.
Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane 
szwy (bez toksycznych klejów), 2 lub 3-zamkowy system 
zamykania zapewniający szczelność komory.

Komora hiperbaryczna wieloosobowa.

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
• Wymiary:
o średnica: 200 cm,
o wysokość: 210 cm (253 cm ze stelażem).
• Waga: 30 kg.
• Ciśnienie: 1,2 ATA (20 kPa) lub 1,3 ATA (30 kPa).
• Koncentrator tlenu: 10 l/min lub 20 l/min.
• Kompresor o wydajności 210 l/min.
• Schładzacz.
Komora posiada zewnętrzny, metalowy stelaż, podest, zgrzewane 
szwy (bez toksycznych klejów), 4 okna oraz 3-zamkowy system 
zamykania, zapewniający szczelność komory.

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię 2 osób w pozycji półleżącej lub siedzącej.  
Umożliwia swobodne czytanie, pracę na komputerze oraz oglądanie filmów. 

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
• Wymiary:
o długość: 170 cm,
o wysokość: 110 cm,
o szerokość: 120 cm.
• Waga: 45 kg.
• Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
• Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
• Kompresor.
• Schładzacz.
Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy (bez toksycznych klejów), 
wygodny fotel 2 osobowy oraz 3-zamkowy system zamykania, zapewniający szczelność komory.

OVIDA Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 54, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 428 16 88, tel. kom.: +48 720 836 777

www.ovida.pl       kontakt@ovida.pl

KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) – ES700 / ES800 / ES900

KOMORA HIPERBARYCZNA WIELOOSOBOWA – EM 400

KOMORA HIPERBARYCZNA PÓŁLEŻĄCA (2 OSOBOWA, MIĘKKA) – ES200


