
Spoznajte napredni                       
AHA® Flex hiperbarični sistem

SI



Dokazano je, da mora biti dosežen 
tlak v hiperbarični komori vsaj         
160 kPa (1,6 bar), da je dosežen  
željen terapevtski namen. Vendar so 
le redki proizvajalci zmožni izdelati 
opremo, ki dosega tako visok tlak. 
Naše podjetje ima to znanje.

   Z lastnim znanjem in razvojem 
   smo dosegli nove razsežnosti v 
   hiperbarični medicini. Ponosno 
   lahko povemo, da je podjetje          
   AHA Hyperbarics® GmbH z 
   zlatom nagrajeni evropski 
   proizvajalec inovativnih 
   hiperbaričnih komor, ki 
   dosegajo tlak do kar 200 kPa 
  (2,0 bar, 15 psi).                        

   

Naši hiperbarični sistemi               
AHA® Flex so certificirani po 
Evropski direktivi o medicinskih 
pripomočkih 93/42/EEC in jih 
proizvajamo po Sistemu vodenja 
kakovosti pri proizvodnji medicinskih
pripomočkov ISO 13485.

Zaradi funkcionalnosti in varnosti 
se  lahko hiperbarični sistem  
AHA® Flex uporablja tako v 
medicinske kot tudi v nemedicinske 
namene in zasebno rabo. 

DOSEGAMO NOVE 
RAZSEŽNOSTI V  
HIPERBARIČNI MEDICINI 

Blagodejni in spodbudni 
učinki hiperbaričnih kisikovih 
terapij so številni. Nekateri 
zdravniki te terapije opisujejo 
kot pomemben napredek 
v medicini, ki se s svojo 
učinkovitostjo lahko primerja 
z uvedbo transfuzije krvi ali 
antibiotikov v sodobnem 
zdravljenju.
 

Hiperbarična terapija s kisikom 
se že skoraj 200 let uporablja 
za zdravljenje in regeneracijo 
telesa ter izboljšanje splošnega 
počutja. Pogosti vzrok številnih 
bolezni in poškodb celic v telesu 
je namreč prav pomanjkanje 
kisika.  

Terapija je povsem naravna 
in poteka tako, da pacient 
pod tlakom, večjim od tlaka 
v atmosferi, vdihuje čisti kisik 
v posebnih napravah, ki jih 
imenujemo hiperbarične 
komore.  
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Dihanje kisika pod 
tlakom omogoči 
boljšo absorbcijo 
tega življenjsko 
pomembnega 
plina v vseh 
telesnih tekočinah.  

Naše podjetje 
je proizvajalec 
inovativnih 
hiperbaričnih 
komor, ki dosegajo 
tlak do kar 200 kPa 
(2,0 bar, 15 psi) in 
imajo certifikat za 
uporabo v medicini.
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Zaradi svoje funkcionalnosti in 
varnosti ima hiperbarični sistem
AHA® Flex širok nabor 
uporabnikov. Uporabljajo 
ga bolnišnice, klinike 
in druge zdravstvene 
ustanove, zdravilišča, domovi 
upokojencev, wellness in spa 
centri, hoteli, športni klubi, 
fitnes centri itd. Primerni pa so 
tudi za uporabo na domu.  

Funkcionalnost
 › je prenosljiv (lahko ga 

prenašamo po delih, 
omogoča enostaven prevoz)

 › je lahek (nobeden od delov 
naprave ni težji od 35 kg 
(77lbs))

 › za delovanje in uporabo 
sistema se ne potrebuje 
kisikovih jeklenk, temveč 
sistem preko kisikovih 
koncentratorjev sam proizvaja 
kisik iz zraka 

 › hiperbarične komore so velike 
in svetle

Varnost
 › testiran in proizveden je po 

medicinskih standardih
 › kisik, ki ga vdihavamo v 

komori, je vlažen in topel, 
zato je varen in ne povzroča 
vnetja pljuč ob pogosti 
uporabi   

 › pacient leži v komori, 
napolnjeni z zrakom in ne s 
čistim kisikom ter diha čisti 
kisik preko kisikove maske

 › za oskrbo s kisikom se ne 
potrebuje kisikovih jeklenk in 
skladiščenja

 › pacient je pod stalnim 
nadzorom usposobljenega in 
certificiranega hiperbaričnega 
operaterja

AHA® Flex hiperbarični sistem         
je zelo funkcionalen 
in varen za uporabo



Hiperbarična terapija 
s čistim kisikom je v 
hiperbaričnih komorah 
AHA® Flex povsem 
naravna, varna, 
neinvazivna in 
neboleča terapija brez 
dokazanih stranskih 
učinkov.  

“Ravnokar smo zaključili serijo 20 terapij 
in smo izredno zadovoljni. Najin sin v 
komori, v času trajanja terapije,  ni imel 
popolnoma nobenih težav. Definitivno 
smo pri sinu opazili izboljšanje na 
področju komunikacijskih spretnosti 
(povečanje besedišča, tvorjenje daljših 
stavkov, pogostejše zastavljanje vprašanj) 
in izboljšanje na področju družabnosti 
(sedaj spoznava nove prijatelje in se z 
njimi igra na igrišču).” 

(Starša otroka z avtizmom, Klinika 
Thymos, Poljska)

"Po hiperbarični terapiji sem bil bolje 
razpoložen in poln energije. Počutil sem 
se spočitega in pripravljenega za nove 
napore. Terapijo še posebej priporočam 
vrhunskim športnikom, ker tudi sam 
vem, kako pomemben je počitek in 
regeneracija.” 

(Vrhunski alpski smučar,                                  
AHA Hyperbarics® center, Slovenija)
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 › zmečkanine, rane, zlomi... (ang. crush injuries)
 › razjede na stopalu, ki so posledica sladkorne 

bolezni (diabetično stopalo)
 › možganska kap
 › posledice pretresa možganov po blažji 

travmatski poškodbi možganov
 › ishemija beločnice
 › intersticijski cistitis oziroma sindrom bolečega 

mehurja
 › avtizem

Seznam indikacij se dopolnjuje z vsako 
certificirano raziskavo. 

Hiperbarični sistemi AHA® Flex 
pozitivno učinkujejo tudi v 
nemedicinski uporabi na področju 
splošnega počutja, lepote in športa.  
Več o tem si lahko preberete na spletni 
strani www.aha-hyperbarics.com.

Hiperbarični sistem AHA® Flex se                          
učinkovito uporablja za naslednja 
certificirana zdravstvena stanja:



O NAS Na naše izdelke                                        
se lahko zaneseteSmo mednarodno priznani 

proizvajalec medicinske 
hiperbarične opreme.  Izkušnje 
na področju hiperbaričnega 
okolja smo pridobivali več kot 
16 let, sam razvoj hiperbaričnih 
sistemov AHA® Flex pa je trajal 
več kot 3 leta. 

Naša vizija je postati sinonim za 
hiperbarično kisikovo terapijo in 
vodilni ponudnik hiperbaričnih 
komor v Evropi. Dolgoletne 
izkušnje in odlični odzivi naših 
strank dokazujejo, da smo 
na pravi poti. Pri tem smo 
ponosni zlasti na lasten razvoj 
hiperbaričnih sistemov.

Ker je osnova našega dela 
kakovost, veliko pozornosti 
namenjamo izobraževanju 
– lastnemu in izobraževanju 
drugih.

Naše poslanstvo je poučiti 
uporabnike o pozitivnih učinkih 
in delovanju hiperbaričnih 
komor.  Naši strokovnjaki 
predavajo operaterjem 
hiperbaričnih sistemov in 
medicinskemu osebju po vsem 
svetu. 

Naše izdelke odlikujejo skrbno izbrani 
materiali najvišje kakovosti. Materiali, iz 
katerih so izdelane hiperbarične komore 
AHA® Flex  ne oksidirajo in ne izgubljajo 
kakovosti kljub višjim koncentracijam 
kisika.  Naše komore so tehnološko 
napredne in so zaradi zagotavljanja 
varnosti in zanesljivosti sestavljene iz 
več nivojev. Vse to je razlog, zakaj vam 
ponujamo garancijsko obdobje dveh let 
oziroma 2000 delovnih ur. 

Vsi izdelki našega hiperbaričnega sistema 
so izdelani v skladu z zahtevami Evropske 
direktive za medicinske pripomočke                                       
MDD 93/42/EEC za varnostni razred 
llb. Vsi naši izdelki so proizvedeni in 
preizkušeni po Sistemu vodenja kakovosti 
v proizvodnji medicinskih pripomočkov         
ISO 13485.

Skrbimo za nenehen razvoj 
Naš razvojni tim neprestano išče nove 
indikacije in nove izboljšave izdelkov. Na 
ta način lahko svojim strankam ponudimo 
visokotehnološke in zanesljive produkte.

Blagodejne hiperbarične terapije dovajanja čistega kisika pod tlakom regenerirajo 
poškodovane celice v telesu in preprečujejo njihove nadaljnje poškodbe. Poškodovano 
tkivo zaradi večjega dihanja kisika pod tlakom prejme več kisika, kar privede do hitrejšega 
okrevanja.  Kisik se zaradi fizikalnih zakonov pod tlakom raztopi v plazmi, ki s kisikom 
oskrbi vsa tkiva v telesu, tudi tista, ki so slabo prekrvavljena.

Ponujamo:
 › inovativne izdelke
 › vrhunsko kakovost
 › usposabljanje
 › servis in podporo

Cenimo:
 › zadovoljne uporabnike
 › rezultate
 › neinvazivne pristope k zdravljenju
 › naravno zdravljenje
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ODKRIJTE NAŠ 
HIPERBARIČNI SISTEM

Hiperbarične komore

Ponujamo vam sledeči vrhunski 
hiperbarični komori AHA® Flex:

Hiperbarično komoro AHA® Flex poganja 
brezoljni zračni kompresor AHA® Air 22, 
ki skrbi za zračenje v komori s 170 l/min in 
s pomočjo nadtlačnih ventilov zagotavlja 
delovni tlak.

Hiperbarične komore AHA® 
Flex so:
 › varne
 › enostavne za uporabo
 › prenosne in napihljive 
 › certificirane za uporabo v 

medicini s tlakom do 200 kPa 
(2,0 bar, 15 psi)

Kisikov koncentrator

V komoro dovajamo kisik s kisikovim 
koncentratorjem AHA® Oxy 22. Ta 
naprava s pomočjo posebnih filtrov 
proizvaja čisti kisik sproti iz zraka. Za 
dovajanje kisika v komoro torej ne 
potrebujete kisikovih jeklenk.

Naš hiperbarični sistem je rezultat 
našega lastnega razvoja.

Prednosti hiperbaričnih 
sistemov AHA® Flex 
 › Dosega tlak do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi)
 › Hiperbarične komore AHA® Flex so sestavljene iz treh 

samostojnih nivojev. Prvi nivo je notranja komora, 
ki je namenjena tesnjenju. Drugi in tretji nivo pa 
sta zunanja komora in mrežasti ovoj, ki  ščitita 
notranjo komoro in ohranjata njeno obliko. Vsi 
nivoji so povezani s posebnim sistemom varnostnih 
ventilov in inštrumentov, ki omogočajo nadzorovano 
uravnavanje tlaka.  

 › Komore AHA® Flex so izdelane brez lepljenja 
in so v celoti varjene z računalniško vodenim 
visokofrekvenčnim strojem.

 › Komore AHA® Flex imajo velik obseg (85 cm, 33,5 ft), 
privlačno zunanjost in notranjost v beli barvi. Čeprav 
je komora registrirana za enega uporabnika, njene 
dimenzije omogočajo, da sta lahko v njej dve osebi 
na enkrat (na primer otrok s staršem). 

 › Kisikov koncentrator AHA® Oxy 22 izloča kisik iz 
ozračja ob uporabi tehnologije tlačne nihajne 
adsorpcije (PSA) ter zgosti kisik do čistosti                      
96 % pod tlakom do 300 kPa (3,0 bar).

dosega tlak 180 kPa (1,8 bar, 12 psi)

dosega tlak 200 kPa (2,0 bar, 15 psi)
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SODELOVANJE Z NAMI 

Pot do uspeha je lahko skupna. Naše podjetje je vedno odprto 
za vzajemno sodelovanje s poslovnimi partnerji, ki z nami delijo 
podobno vizijo.

Svojim poslovnim partnerjem nudimo podporo v naslednjih 
oblikah: 

SVETOVANJE 
Nudimo vam svetovanje ob nakupu hiperbaričnega sistema in 
dodatne opreme. 

POPRODAJNA PODPORA
Namestitev: opravi jo pooblaščeni serviser ali montažer. 
Servis in popravila: omogočamo vam servis in popravila povsod po 
svetu.

USPOSABLJANJE 
Usposabljanja so potrebna za uporabo naših naprav, saj lahko 
le na ta način zagotovimo varno uporabo le-teh. Programi 
usposabljanja vključujejo več kategorij, od programov 
usposabljanja za hiperbaričnega operaterja, serviserja do 
usposabljanja zdravstvenega osebja.

MENTORSTVO
Po opravljenem usposabljanju za hiperbaričnega operaterja vam 
ponujamo tudi mentorstvo, ki vam pomaga pridobiti dodatne 
izkušnje ob praktičnem delu.

"Zadovoljni smo s sodelovanjem 
s podjetjem AHA Hyperbarics®.                      
Ponudili so nam odlično 
podporo, ki je vključevala 
montažo  AHA® Flex 
hiperbaričnega sistema, 
medtem ko nam je bilo 
posredovano profesionalno 
usposabljanje in ustrezno 
rokovanje."

(Kupec  AHA® Flex sistema, 
Danska)
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"Kupili smo hiperbarično komoro  
AHA® Flex 20. Komora  je narejena iz 
visokokakovostnih materialov; vsak 
detail je dobro izdelan. Zaradi bele 
barve komore pacienti  pridobijo 
občutek prostornosti in varnosti, 
brez bojazni za klavstrofobijo. Vse 
izvedene raziskave, certifikati in 
komora potrjujejo njeno zanesljivo, 
varno in udobno uporabo. Istočasno 
pa vsi naši  hiperbarični operaterji 
cenijo enostavno uporabo komore, 
ki omogoča pozorno opazovanje 
pacientov  in jim  tako zagotoviti 
občutek varnosti skozi cel proces 
terapije. Pacienti se tako lahko v komori 
med terapijo popolnoma sprostijo."

(Kupec AHA® Flex sistema,  
Podjetje Oxygen, Poljska)



PRILOGA - tehnične 
karakteristike izdelkov

Hiperbarična komora 

Zračni kompresor Kisikov koncentrator

Naprava AHA® Flex 20 AHA® Flex 18

Šifra 600.300 600.200

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

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

Relativna vlaga 30-75% 30-75%

Temperaturni razpon 2°C do 35°C 2°C do 35°C

Tlak ozračja 1060 hPa - 700 hPa 1060 hPa - 700 hPa

Nadmorska višina < 3000 m < 3000 m

Delovno območje mora biti z malo prahu mora biti z malo prahu

Prostorskost Enoprostorska komora
(ena oseba /otrok s staršem)

Enoprostorska komora
(ena oseba /otrok s staršem)

Velikost - dolžina 250 cm 250 cm

Velikost - obseg 85 cm 85 cm

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

Teža brez AHA® Air 22 35 kg 35 kg

Čas, potreben za največjo 
nasičenost s kisikom (brez 
zračnega presledka)

60 min 75 min

Varnostni razred:
po MDD 93/42/EEC

IIb IIb

Varnostni razred:
po EN 60601-1

I I

Naprava AHA® Air 22

Šifra 400.100

Največji delovni 
tlak

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

Največja omejitev 
tlaka

300 kPa (3 bar)

Raven hrupa 65 dBA

Moč 600 W, 230 V, 50 Hz, 
enofazni tok

Varovalka T4A H 250 VAC

Pretok zraka 170 lpm  
(litrov na minuto)

Relativna vlaga 30-75%

Temperaturni 
razpon

2°C do 35°C

Tlak ozračja 1060 hPa – 700 hPa 
(1060 mbar – 700 
mbar)

Nadmorska višina < 3000 m

Območje, kjer 
deluje

mora biti malo prahu

Velikost 50x50x38 cm

Teža 20 kg

Varnostni razred:
po MDD 93/42/EEC

IIb

Naprava AHA® Oxy 22

Šifra 500.100

Tlak kisika 0-230 kPa (0-2,3 bar)

Največja omejitev 
tlaka

300 kPa (3 bar)

Raven hrupa 65 dBA

Čistost kisika 93 % (± 3 %)

Rosišče kisika -51 °C (-60 °F)

Odzivni čas Približno dve minuti za 
dosego največje čistosti 
po začetnem vklopu ali 
daljšem izklopu

Priključek za odvod 
kisika

Vmesnik za kisik  NIST O₂ 

Jakost zvoka 65 dBA na 1 m

Moč 700 W, 230 V, 50 Hz, 
enofazni tok

Varovalka T4A H 250VAC

Relativna vlaga 30-75 %

Temp. razpon 2 °C do 35 °C

Tlak ozračja 1060 hPa – 700 hPa  
(1060 mbar – 700 mbar)

Nadmorska višina < 3000m

Območje, kjer 
deluje

 mora biti malo prahu

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

Teža 36 kg

Varnostni razred:
po MDD 93/42/EEC

IIb

Varnostni razred:
po EN 60601-1

I

14 15AHA Hyperbarics® AHA Hyperbarics®



 

sales@hbot.eu
070 80 80 60

KONTAKT ZA SLOVENIJO            

AHA Hyperbarics® GmbH 
Mellergasse 4
1230 Dunaj, Avstrija
+43  664 398 98 14
sales@hbot.eu
www.aha-hyperbarics.com

PROIZVAJALEC                                


