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Zapoznajcie się z nowoczesnym 
systemem hiperbarycznym AHA® Flex
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Wiele jest dobroczynnych 
i wzbudzających nadzieję 
rezultatów tlenoterapii 
hiperbarycznej. Niektórzy 
lekarze opisują te terapie, jako 
znaczący postęp w medycynie, 
który pod względem 
wydajności można porównać 
z wprowadzeniem transfuzji 
krwi lub antybiotyków we 
współczesnym leczeniu.

Hiperbaryczna terapia tlenowa 
jest praktykowana prawie 100 
lat w celu leczenia i regeneracji 
organizmu oraz poprawy 
ogólnego stanu zdrowia. 
Częstą przyczyną wielu chorób 
i uszkodzeń komórek w 
organizmie jest właśnie brak 
tlenu.

Terapia jest całkowicie naturalna 
i polega na wdychaniu przez 
pacjenta czystego  tlenu w 
warunkach nadciśnienia 
wewnątrz  specjalnego  
urządzenia, zwanego komorą 
hiperbaryczną.

Wykazano, że w komorze 
hiperbarycznej ciśnienie powinno 
wynosić co najmniej 1,6 bar, aby 
został osiągnięty pożądany efekt 
terapeutyczny. Jednak tylko 
niewielu producentów jest w stanie 
produkować sprzęt, który osiąga 
tak wysokie ciśnienie. Nasza firma 
posiada tę wiedzę.

Dzięki naszej wiedzy i rozwojowi 
osiągnęliśmy nowy wymiar 
w dziedzinie medycyny 
hiperbarycznej. Możemy z  dumą 
poinformować, iż firma AHA 
Hyperbarics® GmbH otrzymała  
Europejską  Złotą Nagrodę 
jako producent innowacyjnych 
komór hiperbarycznych z 
ciśnieniem do 200 kPa (2,0 bar,  
15 psi).

Nasze systemy hiperbaryczne  
AHA® Flex są certyfikowane zgodnie z 
Dyrektywą Europejską  
MDD 93/42 EEC o urządzeniach 
medycznych i są produkowane 
zgodnie z Systemem Zarządzania 
Jakością dla produkcji wyrobów 
medycznych ISO 13485.

Ze względu na funkcjonalność 
i bezpieczeństwo system 
hiperbaryczny AHA® Flex może 
być używany zarówno w celach 
medycznych, jak i pozamedycznych 
lub relaksacyjnych.

OSIĄGAMY NOWY WYMIAR 
W DZIEDZINIE MEDYCYNY 
HIPERBARYCZNEJ
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Wdychanie tlenu 
pod ciśnieniem 
umożliwia lepsze 
wchłanianie tego 
ważnego gazu we 
wszystkie płyny 
ustrojowe.

Jesteśmy jedynym 
producentem systemu 
przenośnych komór 
hiperbarycznych, które 
osiągają ciśnienie do 
200 kPa (2,0 bar,  
15 psi) i są 
dopuszczone do 
stosowania w 
medycynie.

Ze względu na swoją 
funkcjonalność i 
bezpieczeństwo system 
hiperbaryczny AHA® Flex 
posiada szerokie grono 
użytkowników. Jest on 
stosowany w szpitalach, 
klinikach i innych instytucjach 
medycznych, sanatoriach, 
domach spokojnej starości, 
Wellness i SPA-centrach, 
hotelach, klubach sportowych, 
siłowniach. Nadaje się on 
również do stosowania w 
domu.

Funkcjonalność
 › Jest przenośny (może być 

przenoszony w częściach)
 › Jest lekki (żadna z części 

urządzenia nie przekracza 
masy 35 kg (77lbs))

 › Dla funkcjonowania i 
użytkowania systemu nie 
jest potrzebna butla z 
tlenem, ponieważ system 
za pomocą koncentratorów 
tlenu sam generuje tlen z 
powietrza

 › Komory hiperbaryczne są 
duże i jasne

Bezpieczeństwo
 › przetestowany i 

wyprodukowany zgodnie ze 
standardami medycznymi

 › tlen, którym oddychamy w 
komorze jest wilgotny i ciepły, 
dzięki czemu jest bezpieczny i 
nie powoduje zapalenia płuc 
przy częstym użytkowaniu

 › pacjenci są w komorze 
eksponowani na działanie 
powietrza, nie czystego tlenu, a 
jednocześnie wdychają oni czysty 
tlen przez maskę tlenową

 › dopływ tlenu nie wymaga 
butli tlenowych i miejsca na ich 
przechowywanie 

 › pacjenci znajdują się pod stałym 
nadzorem wykwalifikowanych 
i certyfikowanych  operatorów 
hiperbarycznych

System hiperbaryczny  
AHA® Flex jest bardzo  
funkcjonalny i bezpieczny
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 › Obrażenia związane ze zmiażdżeniem 
danej części ciała (ang. crush injuries)

 › Stopa cukrzycowa
 › Udar mózgu
 › Zespół po wstrząśnieniu mózgu (PCS) 
 › Niedokrwistość twardówki
 › Zespół bolesnego pęcherza i 

śródmiąższowe zapalenie pęcherza
 › Autyzm

Lista wskazań jest uzupełniana po każdych 
certyfikowanych badaniach klinicznych.

System hiperbaryczny AHA Flex uzyskuje 
doskonałe rezultaty w przypadku 
użytkowania w niemedycznych dziedzinach 
ogólnego dobrego samopoczucia, urody i 
sportu. Więcej na ten temat można znaleźć 
na naszej stronie internetowej 
www.aha-hyperbarics.com.

System hiperbaryczny AHA® Flex stosowany 
w lecznictwie jest skuteczny w odniesieniu 
do następujących certyfikowanych schorzeń:

Terapia hiperbaryczna 
czystym tlenem 
w komorach 
hiperbarycznych 
AHA® Flex jest 
całkowicie naturalnym, 
bezpiecznym, 
nieinwazyjnym 
i bezbolesnym 
leczeniem bez 
potwierdzonych 
efektów ubocznych.

"Zakończyliśmy serię 20 zabiegów i 
jesteśmy w pełni zadowoleni. Nasz syn 
nie miał żadnych problemów podczas 
przebywania w komorze. Zauważyliśmy 
zdecydowaną poprawę umiejętności 
komunikacyjnych naszego syna 
(zwiększone słownictwo, budowanie 
dłuższych zdań, częstsze zadawanie 
pytań) oraz poprawę kontaktów 
społecznych (poznaje nowych kolegów i 
bawi się z nimi na placu zabaw) ... "

(Rodzice autystycznego dziecka, Klinika 
Medyczna Thymos, Polska)

"Po terapii hiperbarycznej byłem w 
lepszym nastroju i pełen energii. Czułem 
się wypoczęty i gotowy do nowych 
wysiłków. Szczególnie polecam tą terapię 
wyczynowym  sportowcom, którzy tak 
jak ja wiedzą, jak ważny jest odpoczynek 
i regeneracja. "

(Doskonały narciarz, Hiperbaryczna 
Centre AHA Hyperbarics, Słowenia)
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O NAS Na naszych produktach 
można polegaćJesteśmy międzynarodowo 

uznanym producentem 
hiperbarycznego sprzętu 
medycznego. Doświadczenie 
w dziedzinie środowiska 
hiperbarycznego nabywaliśmy 
przez ponad 16 lat, a 
sam rozwój systemów 
hiperbarycznych AHA® Flex 
trwał ponad 3 lata.

Naszym celem jest stać się 
synonimem hiperbarycznej 
terapii tlenowej i 
wiodącym dostawcą komór 
hiperbarycznych w Europie. 
Wieloletnie doświadczenie oraz 
doskonałe reakcje ze strony 
naszych klientów potwierdzają, 

że jesteśmy na dobrej drodze. 
W szczególności jesteśmy 
dumni z naszego własnego 
rozwoju systemów 
hiperbarycznych.

Ponieważ podstawą naszej 
pracy jest jakość, dużo uwagi 
poświęcamy na edukację 
- własną i kształcenie 
innych. Naszą misją jest 
pouczyć użytkowników 
na temat pozytywnych 
efektów i działania terapii 
hiperbarycznej. Nasi eksperci 
prowadzą wykłady dla 
operatorów systemów 
hiperbarycznych i personelu 
medycznego na całym świecie.

Nasze produkty charakteryzują się 
starannie dobranymi materiałami 
najwyższej jakości. Materiały, z których 
są wykonane komory hiperbaryczne 
AHA® Flex nie ulegają oksydacji i 
nie tracą jakości, pomimo wyższych 
stężeń tlenu. Nasze komory są 
technologicznie zaawansowane i ze 
względu na zapewnienie bezpieczeństwa 
i niezawodności składają się z większej 
ilości warstw. Wszystko to jest powodem, 
dla którego oferowany przez nas okres 
gwarancji wynosi dwa lata lub 2000 godzin 
roboczych.

Wszystkie produkty naszego systemu 
hiperbarycznego są produkowane zgodnie 
z wymogami Dyrektywy Europejskiej 
dla wyrobów medycznych MDD 93/42/
EEC w klasie bezpieczeństwa IIb. 
Wszystkie nasze produkty są produkowane 
i testowane zgodnie z Systemem 
Zarządzania Jakością w produkcji urządzeń 
medycznych ISO 13485.

W trosce o ciągłe doskonalenie
Nasz zespół programistów ciągle 
poszukuje nowych wskazań i nowych 
ulepszeń produktu. W ten sposób możemy 
zaoferować naszym klientom niezawodne i 
zaawansowane technologicznie produkty.

Korzystne terapie hiperbaryczne podawania czystego tlenu pod ciśnieniem regenerują 
uszkodzone komórki w organizmie i zapobiegają ich dalszym uszkodzeniom. Uszkodzone 
tkanki dzięki wdychania tlenu pod ciśnieniem uzyskują większą ilość tlenu, co prowadzi do 
szybszej regeneracji. W wyniku działania praw fizycznych tlen pod ciśnieniem rozpuszcza 
się w osoczu, które podaje tlen do wszystkich tkanek w organizmie, włącznie z tymi, które 
są słabo unaczynione.

Oferujemy:
 › innowacyjne produkty
 › najwyższą jakość
 › szkolenie
 › serwis i wsparcie

Cenimy:
 › zadowolonych klientów
 › wyniki
 › nieinwazyjne sposoby leczenia
 › naturalne leczenie
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ODKRYJ NASZ SYSTEM 
HIPERBARYCZNY

Komory hiperbaryczne

Można wybierać pomiędzy trzema 
rodzajami komór hiperbarycznych 
AHA® Flex:

Komory AHA® Flex zasilane są przez 
bezolejową sprężarkę powietrza AHA® Air 
22, która dba o wentylację w komorze z 
170 l/ min i za pomocą nadciśnieniowych 
zaworów bezpieczeństwa zapewnia 
ciśnienie robocze.

Koncentrator tlenu  

Tlen do komory doprowadzany 
jest przy pomocy koncentratora 
tlenu AHA® Oxy 22. To urządzenie 
przy pomocy specjalnych filtrów 
na bieżąco produkuje czysty 
tlen z powietrza. Tak więc do 
dostarczania tlenu do komory 
nie jest potrzebne użycie 
butli tlenowych. Nasz system 
hiperbaryczna jest wynikiem 
naszego własnego rozwoju.

do 180 kPa (1,8 bar, 12 psi) ciśnienia

do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi) ciśnienia

Komory hiperbaryczne  
AHA® Flex są:
 › bezpieczne
 › łatwe w użyciu
 › przenośne i nadmuchiwane
 › dopuszczone do użytku 

medycznego przy ciśnieniu do 
200 kPa (2,0 bar, 15 psi)

Zalety systemów  
hiperbarycznych AHA® Flex
 › Osiągają ciśnienie do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi)
 › Komory hiperbaryczne AHA® Flex składają się z 

trzech samodzielnych warstw. Pierwsza warstwa to 
komora wewnętrzna, która zapewnia szczelność. 
Druga i trzecia warstwa to komora zewnętrzna i 
siatka z pasów, które chronią komorę wewnętrzną i 
utrzymują jej kształt. Wszystkie warstwy połączone 
są przy pomocy specjalnego systemu zaworów 
bezpieczeństwa i instrumentów, które pozwalają na 
kontrolowaną regulację ciśnienia.

 › Komory AHA® Flex wykonane są bez użycia kleju i są 
w całości spawane przy pomocy skomputeryzowanej 
maszyny o wysokiej częstotliwości.

 › Komory AHA® Flex posiadają dużą średnicę (85 cm) 
i atrakcyjny wygląd wewnętrzny i zewnętrzny w 
białym kolorze. Mimo że komora jest zarejestrowana 
dla jednego użytkownika, jej wymiary pozwalają 
na korzystanie z niej dwóch osób naraz (np. rodzic i 
dziecko).

 › Koncentrator tlenu AHA® Oxy 22 oddziela tlen z 
powietrza za pomocą technologii - oscylacyjnej 
ciśnieniowej adsorpcji (PSA) i koncentrują do 
poziomu 93% pod ciśnieniem 300 kPa (3,0 bar).
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WSPÓŁPRACA Z NAMI

Droga do sukcesu może być wspólna. Nasza firma jest zawsze 
otwarta dla wzajemnej współpracy z partnerami biznesowymi, 
którzy mają podobną wizję.

Naszym partnerom biznesowym oferujemy wsparcie na cztery 
sposoby:

ORADZTWO
Oferujemy doradztwo przy zakupie hiperbarycznego systemu i 
akcesoriów.

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
Instalacja: Wykonuje ją autoryzowany technik hiperbaryczny lub 
instalator.
Serwis i naprawa: Zapewniamy serwis i naprawy na całym świecie.

SZKOLENIA 
Szkolenia na temat stosowania naszych urządzeń są konieczne, 
ponieważ tylko w ten sposób możemy zapewnić ich bezpieczne 
użytkowanie. Programy szkoleniowe mają kilka kategorii - 
od szkolenia dla operatorów hiperbarycznych do programu 
szkoleniowego dla personelu medycznego. 

MENTORING
Po zakończeniu szkolenia dla operatora hiperbarycznego 
oferujemy także doradztwo, które pomaga w zdobywaniu 
dodatkowego doświadczenia w praktycznej pracy.

„Mamy bardzo dobrą opinię 
na temat współpracy z AHA 
Hyperbarics. Firma dała 
nam doskonałe wsparcie, 
które obejmowało instalację 
systemu AHA® Flex wraz z 
profesjonalnym szkoleniem dla 
prawidłowego użytkowania.” 

(Nabywca systemu AHA® Flex, 
Dania)

„Kupiliśmy komorę hiperbaryczną 
AHA® Flex 20. Komora wyprodukowana 
jest z wysokiej jakości materiałów, 
każdy szczegół jest dobrze wykonany. 
Ponieważ komora jest biała, daje 
to pacjentowi poczucie przestrzeni 
i bezpieczeństwa, nie powodując 
uczucia klaustrofobii. Wszystkie 
badania, certyfikaty i sama komora 
dowodzą, że cały system jest 
niezawodny, bezpieczny i wygodny. 
Także nasi operatorzy komory 
doceniają prostotę jej obsługi, dzięki 
czemu mogą oni poświęcić całą 
uwagę pacjentowi, dając mu poczucie 
bezpieczeństwa w trakcie terapii, a 
pacjent może w pełni zrelaksować się 
podczas sesji w komorze.”

(Nabywca systemu AHA® Flex,  
firma Oxygen, Polska)



Urządzenie AHA® Flex 20 AHA® Flex 18

Kod 600.300 600.200

Maksymalne ciśnienie 
robocze

200 kPa (2,0 bar)
(± 1 kPa (0,01 bar))
(± 2,5 %)

180 kPa (1,8 bar)
(± 1 kPa (0,01 bar))
(± 2,5 %)

Wilgotność względna 30-75% 30-75%

Zakres temperatur 2°C to 35°C 2°C to 35°C

Ciśnienie atmosferyczne 1060 hPa - 700 hPa 1060 hPa - 700 hPa

Wysokość < 3000 m < 3000 m

Powierzchnia robocza nie może być zakurzona nie może być zakurzona

Pojemność Komora jednomiejscowa (jedna 
osoba lub dziecko z rodzicem)

Komora jednomiejscowa (jedna 
osoba lub dziecko z rodzicem)

Rozmiar - długość 250 cm 250 cm

Rozmiar - średnica 85 cm 85 cm

Głośność 1,42 m3 (± 5 %) 1,42 m3 (± 5 %)

Waga bez AHA® Air 22 35 kg 35 kg

Czas potrzebny dla max. 
nasycenie tlenem  
(bez przerwy powietrznej)

60 min 75 min

Klasa bezpieczeństwa:
zgodnie z MDD 93/42/EEC

IIb IIb

Klasa bezpieczeństwa:
zgodnie z EN 60601-1

I I

Urządzenie AHA® Air 22

Kod 400.100

Maksymalne 
ciśnienie robocze

230 kPa (2,3 bar) 
(± 1kPa (0,01 bar))

Max. 
ograniczenie 
ciśnienia

300 kPa (3 bar)

Poziom hałasu 65 dBA

Moc 600 W, 230 V, 50 Hz, 
Jednofazowy

Bezpiecznik T4A H 250 VAC

Przepływ 
powietrza

170 lpm  
(litrów na minutę)

Wilgotność 
względna

30-75%

Zakres 
temperatur

2°C to 35°C

Ciśnienie 
atmosferyczne

1060 hPa – 700 hPa 
(1060 mbar – 700 
mbar)

Wysokość < 3000 m

Powierzchnia 
robocza

nie może być 
zakurzona

Rozmiar 50x50x38 cm

Waga 20 kg

Klasa 
bezpieczeństwa:
zgodnie z MDD 
93/42/EEC

IIb

Klasa 
bezpieczeństwa:
zgodnie z EN 
60601-1

I

Urządzenie AHA® Oxy 22

Kod 500.100

Ciśnienie tlenu 0-230 kPa (0-2,3 bar)

Max. ograniczenie 
ciśnienia

300 kPa (3 bar)

Poziom hałasu 65 dBA

Czystość tlenu 93 % (± 3 %)

Punkt rosy dla tlenu -51 °C (-60 °F)

Czas odpowiedzi Około dwóch (2) minut, 
aby osiągnąć maksymalną 
czystość po pierwszym 
uruchomieniu lub 
przedłużonym zatrzymaniu.

Armatury wypływowe 
tlenu

aparat tlenowy NIST O₂

Sound Levels 65 dBA at 1 m

Moc 700 W, 230 V, 50 Hz, 
Jednofazowy

Bezpiecznik T4A H 250VAC

Wilgotność względna 30-75 %

Zakres temperatur 2 °C to 35 °C

Ciśnienie 
atmosferyczne

1060 hPa – 700 hPa  
(1060 mbar – 700 mbar)

Wysokość < 3000m

Powierzchnia robocza nie może być zakurzona

Wymiary 43 x 26 x 71 cm (W x L x H)

Waga 36 kg

Klasa bezpieczeństwa:
zgodnie z MDD 
93/42/EEC

IIb

Klasa bezpieczeństwa:
zgodnie z EN 60601-1

I
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ZAŁĄCZNIK – 
Techniczne informacje 
o produkcie

Komory hiperbaryczne

Sprężarka powietrza Koncentrator tlenu
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