
Упознајте напредни 
AHA® Flex хипербарични систем
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Утврђено је да притисак унутар 
хипербаричне коморе мора бити 
најмање 1,6 бара да би се  достигао 
жељени терапијски учинак. Но, 
само неколицина произвођача 
на тржишту су способни да 
направе опрему која достиже тако 
висок притисак. Ми смо једна 
од компанија која има потребно 
знање да то оствари

Користећи сопствена искуства и 
развој, успели смо да унесемо 
нове димензије у хипербаричну 
медицину. 
Са поносом можемо рећи, да је 
фирма AHA Hyperbarics®  GmbH 
са златом награђени европски 
произвођач иновативних 
хипербаричних комора, које 
достижу притисак до 200 кПа 
(2,0 барa, 15 пси).

Наши AHA® Flex хипербарични 
системи сертификовани су у складу 
са европском Директивом о 
медицинским уређајима  
MDD 93/42/ЕЕC и произведени 
су на основу система управљања 
квалитетом ISO 13485. 

Због своје функционалности и 
безбедног руковања, AHA® Flex 
хипербарични системи се могу 
користити у медицинске сврхе 
као и у немедицинске сврхе.

Постижемо 
нове димензије у 
хипербаричнoj медицини

Постоји дуг попис корисних 
утицаја код коришћења 
хипербаричне кисеоникове 
терапије. Неки лекари 
описују ове терапије 
као важно достигнуће у 
модерној медицини, па их 
чак пореде са достигнућима 
попут антибиотика или 
трансфузије крви.

Већ готово стотину година 
хипербарична терапија 
кисеоником користи се као 
регенеративни здравствени 
третман и има позитиван 
учинак на благостање. 
Недостатак кисеоника је 
један од најчешћих разлога 
настанка бројних болести и 
штетних стања. Терапија је 
сасвим природна а пацијенти 
се излажу притиску који је 
виши од атмосферског, те 
их тако снабдева чистим 
кисеоником помоћу уређаја 
који се зову хипербаричне 
коморе.
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Удисање 
кисеоника уз 
изложеност 
високом притиску 
омогућава бољу 
апсорпцију 
тог животно 
значајног плина 
у свим телесним 
течностима.

Ми смо једини 
произвођач 
хипербаричних 
система који 
се састоје од 
преносних комора 
са одговарајућим 
сертификатима, 
што омогућава 
њихову употребу 
у медицини, а 
које могу достићи 
притисак до 200 
кПа (2,0 барa, 15 
пси).
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Због своје функционалности, 
АHА® Flex системи имају 
широку палету корисника. 
Употребљавају се у 
болницама, клиникама 
и осталим здравственим 
установама, лечилиштима, 
домовима за старије особе, 
велнес центрима, бањама, 
хотелима, спортским 
клубовима, теретанама, итд. 
Исто тако су подесни за кућну 
употребу.

Функционалност
 › Преносност (може се 

раставити на поједине 
делове, што олакшава 
транспорт)

 › Лакоћа (ниједан део уређаја 
није тежи од 35 кг)

 › Не захтева кисеоникове 
цилиндре, уместо тога 
кисеоник се црпи из 
околног ваздуха помоћу 
концентратора кисеоника

 › Хипербаричне коморе су 
велике и светле

Безбедна употреба
 › Тестиран и произведен у 

складу са медицинским 
сигурносним стандардима

 › Кисеоник који се удише 
унутар коморе је влажан и 
топао, те се сматра сигурним 
и неће узроковати упалу 
плућа ако се користи често.

 › Пацијенти су у комори 
изложени ваздуху, не чистом 
кисеонику, док истовремено 
удишу чисти кисеоник 
помоћу маске

 › Пацијента сво време прати 
сертификовано и обучено 
особље

AHA® Flex хипербарична системи 
су веома безбедни за употребу и 
изузетно функционални



Хипербарична  
терапија помоћу 
чистог кисеоника 
у AHA® Flex 
хипербаричној 
Комори је у 
потпуности 
природна, безбедна, 
неинвазивна и 
безболна терапија 
без икаквих уочених 
контраиндикација. 

„Већ смо прошли 20 третмана и у 
потпуности смо задовољни. Наш син 
није имао никаквих проблема , цело 
време је провео у комори. Приметили 
смо нове, побољшане комуникационе 
вештине (повећан речник, он сада 
прави дуже реченице и  чешће 
поставља питања), те побољшање 
социјалне Интеракције (он сада 
упознаје нове пријатеље и игра се с 
њима на игралишту).“

(Родитељи аутистичног детета, 
амбуланта Thymos, Пољска)

"Након коришћења хипербаричне 
терапије моје се расположење 
поправило и био сам пун  енергије. 
Осећао сам се одморно и био  спреман 
за нове напоре. Посебно препоручујем 
терапију врхунским спортистима,  јер 
и сам знам колико је важан одмор и 
опоравак." 

(Алпски скијаш светског ранга, 
AHA Hyperbarics центар, Словенија)
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 › повреде гњечења (енг. crush injuries)
 › дијабетско стопало
 › цереброваскуларни инсулт (CVI) – 

мождани удар
 › послепотресни синдром (PCS), након 

блажих трауматских повреда мозга
 › исхемија беоњаче
 › интерстицијални циститис / синдром 

болног мехура
 › аутизам

Листа индикација се ажурира након 
сваког сертификованог истраживања. 

AHA® Flex коморе се врло успешно 
користе у немедицинске сврхе – за 
благостање, лепоту и спортске потребе. 
Више информација можете пронаћи на
www.aha-hyperbarics.com.

AHA® Flex хипербарична системи
делотворно се користе у следеће 
медицинске сврхе:



О НАМА Можете рачунати на 
поузданост наших Ми смо међународно 

признат произвођач 
медицинске хипербаричне 
опреме. Искуство на 
хипербаричном подручју 
стичемо већ више од 16 
година, док је сам развој AHA® 
Flex хипербаричног система 
трајаовише од три године.

Наш бренд постаје синоним 
за хипербаричне терапије 
кисеоником, а наш циљ 
је да постанемо водећи 
произвођач хипербаричних 
комора на европском 
тржишту. Дугогодишње 
искуство и одличне реакције 
купаца очигледно показују 

да смо на правом путу. 
Посебно смо поносни на то 
да смо сопственим снагама 
развили хипербаричне 
системе.

Будући да квалитет 
представља темељ нашег 
рада, ми посвећујемо изузетно 
много пажње образовању – 
непрестано образујемо себе и 
друге.
Наша мисија је информисање 
потрошача о позитивним 
учинцима и функционисању 
хипербаричних комора.
Наши стручњаци предају 
оператерима и медицинском 
особљу по целом свету. 

Наши производи се истичу пажљиво 
одабраним материјалима највишег 
квалитета. Материјали из којих су 
израђене AHA® Flex хипербаричне 
коморе не оксидирају и не оштећују 
се упркос томе што су изложене високој 
концентрацији кисеоника. Наше су коморе 
технолошки напредне и састоје се од 
више разина које су потребне како би 
се осигурала безбедност и поузданост 
употребе. Све описано омогућава нам да 
Вам понудимо гаранцију од две године 
или 2000 радних сати.

Сви наши хипербарични системи су 
произведени у складу са Директивом 

Европског савета у вези медицинских 
уређаја MDD 93/42/EEC за сигурносни 
разред IIb. Сви наши производи су 
произведени и испитани на основу 
система управљања квалитетом у 
производњи медицинских производа, 
према стандарду ISO 13485.

Тежимо ка непрестаном напретку 
 Наш развојни тим стално тражи нове 
индикације за побољшање производа.
На тај начин смо успели да нашим 
клијентима пружимо високо технолошки 
напредне и поуздане производе.

Благотворна хипербарична терапија помоћу  снабдевања чистим кисеоником 
регенерише оштећене ћелије у људском телу и спречава њихово даље оштећивање. 
Пацијенти удишу веће количине кисеоника пошто су изложени околини високог 
притиска, што омогућава већу количину кисеоника који се испоручује оштећеном 
ткиву, а ово опет води до бржег опоравка. Физикална својства кисеоника чине да 
се он раствара у плазми када је изложен високом притиску. Последично, плазма 
опскрбљује сва телесна ткива кисеоником, па чак и ткива са лошом циркулацијом.

Ми нудимо:
 › иновативне производе
 › изузетан квалитет
 › обуку
 › сервис и подршку

Ценимо:
 › задовољство купаца
 › резултат
 › неинвазивне приступе у лечењу
 › природно лечење
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УПОЗНАЈТЕ НАШЕ 
ХИПЕРБАРИЧНЕ СИСИТЕМЕ

Хипербаричне коморе

Можете бирати између три врсте 
AHA® Flex хипербаричних комора:

AHA® Flex коморе покреће ваздушни 
компресор без уља AHA® Air 22, који 
омогућава вентилацију унутар коморе 
уз проток ваздуха 170 l /min, а помоћу 
вентила за превисок притисак осигурава 
да се увек одржава жељени притисак.

AHA® Flex хипербаричне 
коморе су:
 › сигурне
 › једноставне за коришћење
 › преносиве и могу се 

надувати
 › сертификоване за  лекарску 

употребу уз притисак до  
200 кПа (2,0 барa, 15 пси).

Концентратор кисеоника

Доводимо кисеоник у 
комору помоћу АHА® Оxy 22 
концентратора кисеоника. Овај 
уређај користи посебне филтере 
за издвајање чистог кисеоника 
из околног ваздуха. Дакле, нису 
потребни никакви цилиндри 
за довођење кисеоника унутар 
коморе. 

Наши хипербаричне системи су 
резултат нашег сопственог развоја.

Предности AHA® Flex
хипербаричног система
 › Може произвести притисак до 2,0 бара (200 kPa, 

15 psi)
 › AHA® Flex хипербаричне коморе састоје се од 

три одвојене разине. Прва разина представља 
унутрашњу комору, која осигурава заптивање 
коморе. Друга и трећа разина су спољашња 
комора и структуриране решетке, који штите 
унутрашњу комору и одржавају облик. Све 
описане разине повезане су преко посебног 
система сигурносних вентила и инструмената који  
омогућавају контролисани притисак.

 › ›AHA® Flex коморе су произведене без коришћења 
техника лепљења, а израђују се помоћу високе 
фреквенције компјутерско вођене машине за 
варење.

 › Обим AHA® Flex коморе је 85 цм. Бела боја 
омогућава већи и атрактивнији изглед.  Иако је 
комора регистрована за смештај једне особе у 
датом тренутку, њене димензије омогућавају да 
је истовремено користе две особе (на пример 
родитељ и дете).

 › AHA® Оxy 22 концентратор црпи кисеоник из 
околног ваздуха помоћу технологије адсорпције 
варијације притиска (PSA), којаконцентрише 
кисеоник до 93%, а под притиском од 3,0 бара 
(300 кПа).

(Максимални радни притисак 1,8 бара)

(Максимални радни притисак 2,0 бара)
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САРАДЊА СА НАМА 

Путем успеха можемо заједно корачати. Наша компанија 
је увек спремна за повезивање и сарадњу са пословним 
партнерима који деле сличну визију.

Ми пружамо подрђку нашим пословним партнерима на 
четири начина:

КОНСУЛТАЦИЈА
Нудимо саветовање пре куповине хипербаричних система или 
додатне опреме.

ПОДРШКА НАКОН КУПОВИНЕ
Инсталација: Изводи овлашћени хипербаричнИ техничар или 
монтер.
Сервисирање и поправке: пружамо услуге сервисирања и 
обављање поправака широм света.

ОБУКА 
Обука је неопходна да би се наши уређаји правилно 
употребљавали. То нам даје гаранцију да ћете уређај безбедно 
користити. Програм обуке се састоји од више категорија, 
од хипербаричне обуке оператера програма до програма 
оспособљавања  медицинског особља.

НАДЗОР
Након успешног похађања обуке за хипербаричног оператера 
програма, нудимо вам надзор који ће вам пружити додатно 
искуство уз практични рад.

„Врло смо задовољни нашом 
сарадњом са AHA Hyperbarics. 
Пружају одличну подршку 
која укључује инсталацију 
AHA® Flex хипербаричног 
система, и стручно 
оспособљавање за правилно 
руковање комором.“

(Купац AHA® Flex система, 
Данска)
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„Ми смо купили хипербаричну 
комору AHA® Flex 20. Комора је 
израђена од високо квалитетних 
материјала; сваки детаљ је добро 
изведен. Због беле боје даје 
пацијентима осећај пространости 
и сигурности без узроковања 
клаустрофобије. Сва истраживања 
потврдила су да је комора поуздана, 
и сигурна, и угодна за коришћење. 
Веома је лака за употребу, тако 
да се особље може у потпуности 
посветити пацијенту коме даје осећај 
безбедности, тако да се овај може 
потпуно опустити током терпаије у 
комори.“

(Купац AHA® Flex система,  
компанија Oxygen из Пољске)



ДОДАТАК - техничке 
карактеристике 
производа

Hхипербарична комора

Ваздушни компресор Концентратор кисеоника

Уређај AHA® Flex 20 AHA® Flex 18

Код 600.300 600.200

Макс. радни притисак 200 кПа (2,0 барa)
(± 1 кПа (0,01 барa))
(± 2,5 %)

180 кПа (1,8 барa)
(± 1 кПа (0,01 барa))
(± 2,5 %)

Релативна влажност 30-75% 30-75%

Температурна скала 2°C to 35°C 2°C to 35°C

Атмосферски притисак 1060 hPa - 700 hPa 1060 hPa - 700 hPa

Висина < 3000 m < 3000 m

Радна околина Са мало прашине Са мало прашине

Капацитет Једномесна комора
(једна особа или
дете са родитељем)

Једномесна комора
(једна особа или
дете са родитељем)

Величина – дужина 250 cm 250 cm

Величина – пречник 85 cm 85 cm

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

Тежина без AHA® Air 22 35 kg 35 kg

Време потребно за макс. 
Засићеност кисеоником (без 
прекида ваздуха)

60 min 75 min

Сигурносни степен:
у складу са MDD 93/42/EEC

IIb IIb

Уређај AHA® Air 22

Код 400.100

Макс. радни 
притисак

230 кПа (2,3 барa)
(± 1 кПа (0,01 барa))

Ограниченост 
притиска

300 кПа (3 барa)

Разина буке 65 dBA

Моћ 600 W, 230 V, 50 Hz, 
једнофазно

Осигурач T4A H 250 VAC

Проток ваздуха 170 lpm  
(литара на минут)

Релативна 
влажност

30-75%

Температурна 
скала

2°C to 35°C

Атмосферски 
притисак

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

Висина < 3000 m

Околина Са мало прашине

Димензије 50x50x38 cm

Тежина 20 kg

Сигурносни 
степен:
MDD 93/42/EEC

IIb

Сигурносни 
степен:
EN 60601-1

I

Уређај AHA® Oxy 22

Код 500.100

Притисак O₂ 0-230 кПа  (0-2,3 барa)

Ограниченост O₂ 300 кПа  (3 барa)

Разина буке 65 dBA

Чистоћа O₂ 93 % (± 3 %)

Росиште O₂ -51 °C (-60 °F)

Одзивно време око 2 минута да се 
постигне чистоћа

Прикључак за 
кисеоник

NIST O₂  
адаптер кисеоника

Звучни ниво 65 dBA на1 m

Степен гласности 700 W, 230 V, 50 Hz, 
једнофазно

Осигурач T4A H 250VAC

Релативна 
влажност

30-75 %

Температурна 
скала

2 °C to 35 °C

Атмосферски 
притисак

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

Понашање < 3000m

Околина Са мало прашине

Димензије 43 x 26 x 71 cm (W x L x H)

Тежина 36 kg

Сигурносни 
степен:
MDD 93/42/EEC

IIb

Сигурносни 
степен:
EN 60601-1

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