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Kriokomory i kriosauny

Krioterapia ogólnoustrojowa, inaczej kriostymulacja, 
to zastosowanie w krótkim okresie czasu intensywnych bodźców 
zimna na powierzchnię ciała pacjenta znajdującego się w komorze 
kriogenicznej. Celem kriostymulacji jest wywołanie izjologicznych 
reakcji organizmu na bodziec i późniejsze ich wykorzystanie 
w leczeniu ruchem. To uznana metoda rehabilitacji poprawiająca 
stan kliniczny i funkcjonalny pacjentów.

Najistotniejszym elementem w rehabilitacji z wykorzystaniem 
kriokomory jest następujący po zabiegu kriostymulacji, 
indywidualnie dobrany dla pacjenta, program usprawniania 
ruchowego. Korzyści płynące z kriostymulacja ogólnoustrojowej 
pozwalają w znacznie bardziej efektywny sposób prowadzić 
z pacjentem rehabilitację ruchową. Dzięki temu pacjent 
w krótszym czasie osiąga lepsze wyniki usprawniania i następuje 
szybki powrót do zdrowia.
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Komory do krioterapii różnią się między sobą wielkością, formą, 
a także zastosowanym typem czynnika chłodzącego i osiąganą 
efektywnością.

Najmniejsze, bez przedsionków, mieszczą jednorazowo 2 osoby, 
ale można je instalować w relatywnie małych pomieszczeniach. 
W większych komorach z przedsionkami zapobiegającymi utracie 
zimnego powietrza, może jednocześnie odbywać sesję leczniczą 
nawet 6 osób. Najbardziej stabilne warunki zabiegowe i ekonomię 
użytkowania uzyskuje się w rewolucyjnych konstrukcyjnie 
komorach z "zaleganiem chłodu". Idea tego rozwiązania 
wykorzystuje naturalne zjawisko izyczne jakim jest opadanie 
zimnego powietrza, dlatego główna część komory instalowana 
jest w zagłębieniu pomieszczenia, do której prowadzą schody, 
a całość otoczona jest dodatkowo barierami termicznymi. 
W ten sposób wychodzenie i wchodzenie pacjentów podczas 
pracy komory nie powoduje w niej znacznej wymiany powietrza 
zimnego na ciepłe.

Do zasilania komór kriogenicznych używany jest pośrednio 
ciekły azot przez wymienniki ciepła, jak i bezpośrednio skroplona 
mieszanina gazów zwana syntetycznym powietrzem. Temperatury 
lecznicze, które mogą być płynnie regulowane, zawierają się 
w przedziale od -110 do -160 °C.

Koniguracje komór kriogenicznych oferowanych przez 
Meden-Inmed są dopasowywane do indywidualnych potrzeb 
Inwestora i uzależnione od czynników, takich jak kształt 
i powierzchnia lokalu.

Kliniczne efekty kriostymulacji 

ogólnoustrojowej to m. in.:

• ustąpienie dolegliwości bólowych,
• odruchowe przekrwienie powłok skórnych,
• działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne,
• obniżenie napięcia mięśniowego,
• wzrost siły mięśniowej,
• poprawa odporności immunologicznej.
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