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Tlen jest niezbędny do życia. 
Właściwe dotlenienie organizmu pozwala na 
zachowanie zdrowia fizycznego oraz psychicznego 
na najwyższym możliwym poziomie.

JAK DZIAŁA HIPERBARYCZNA 
TERAPIA TLENOWA?

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową 
terapię w pozycji leżącej.

• Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).

• Wykonana ze stali.

• Wymiary: długość 220 cm, średnica 90 cm.

• Waga: ok. 170 kg.

• Koncentrator tlenu: 10 l/min.

• Kompresor.

• Schładzacz.

KOMORA HIPERBARYCZNA DWUOSOBOWA (TWARDA) – OT 950

TERAPIA HIPERBARYCZNA

polega na oddychaniu powietrzem 
o zwiększonej zawartości tlenu 

w komorze, w której panuje ciśnienie 
wyższe od atmosferycznego. 

W ofercie  OVIDA  znajdują się łatwe w obsłudze komory hiperbaryczne,  
jedno lub wieloosobowe, twarde oraz miękkie, które nie są produktami 
medycznymi i służą do tzw. łagodnej hiperbarycznej terapii tlenowej 
(mHBOT).
Oferujemy komory hiperbaryczne zaprojektowane z myślą o:

• indywidualnych użytkownikach (do użytku domowego),

• punktach komercyjnych,

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

• gabinetach odnowy biologicznej, SPA,

• hotelach i pensjonatach.



Komora hiperbaryczna zapewniająca  
terapię w pozycji leżącej. 

• Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.

• Wymiary: długość 225 cm, średnica 70 cm.

• Waga: 30 kg.

• Koncentrator tlenu: 

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

• Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.

• Wymiary: długość 170 cm, wysokość 110 cm,
   szerokość: 70 cm.

• Waga: 30 kg.

• Koncentrator tlenu: 10 l/min.

• Kompresor.

• Schładzacz.

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

KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) 1.5 ATA – ES715

KOMORA HIPERBARYCZNA PÓŁLEŻĄCA (MIĘKKA) – ES100

Komora hiperbaryczna zapewniająca terapię w pozycji leżącej.

• Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).

• Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.

• Wymiary: długość 225 cm, średnica 90 cm.

• Waga: 30 kg.

• Koncentrator tlenu: 10 l/min.

• Kompresor.

• Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane 
szwy, 2 lub 3-zamkowy system zamykania zapewniający
szczelność komory.

KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) – ES900



Budowa modułowa umożliwia łatwy transport                             
i instalację komory w pomieszczeniu o powierzch-
ni minimalnej 32 m2 oraz wysokości co najmniej                    
280 cm. 

Wymiary komory:

• średnica wewnętrzna 230 cm,

• wysokość wewnętrzna 205 cm,

• szerokość drzwi 80 cm,

• wysokość drzwi 160 cm, 

• łączna masa około 1400 kg.

Pomiar parametrów wewnątrz komory:

• ciśnienia wewnątrz komory,

• wilgotności względnej powietrza,

• temperatury,

• stężenia tlenu.
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KOMORA HIPERBARYCZNA WIELOOSOBOWA – KW230

 
Wyposażenie:

• Koncentratory tlenu o łącznej wydajności 40l/min mieszanki       
   oddechowej o zawartości około 90% tlenu.

• Kompresory o łącznej wydajności około 400 l/min.

• Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

• Osuszacz ziębniczy..

• System monitorowania – kamera wewnętrzna oraz 
   zewnętrzny monitor LCD.

• System komunikacji głosowej (intercom) pozwalający na kontakt 
   głosowy osób przebywających w komorze z obsługą.

• Dzwonek alarmowy pozwalający przywołać obsługę.

• Zawory awaryjnej dekompresji komory.

• Oświetlenie LED-owe.

Wieloosobowa komora hiperbaryczna KW230                                            
umożliwia dowolną aranżację wnętrza. Może zostać                                                                                     
wyposażona w 4-5 miejsc siedzących, sprzęt rehabilitacyjny 
lub sportowy (np. rowerki stacjonarne, steppery, itp.). 

• Ciśnienie 1,5 ATA.

• Podjazd dla wózków inwalidzkich.

• Indywidualne maski tlenowe dla każdej osoby 
   z możliwością blokady wypływu tlenu z masek                                                    
   nieużywanych.


