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O nas
Firma Enpol sp. z o. o. działa z powodzeniem na rynku Polskim od 1989 roku oferując aparaturę i akcesoria 

z zakresu neurodiagnostyki, szeroko pojętej rehabilitacji oraz terapii hiperbarycznej. Ponad 30-letnie 
doświadczenie w branży aparatury medycznej pozwoliło nam wyselekcjonować najlepsze produkty z dostęp-
nych na światowym rynku. Jesteśmy liderem w dystrybucji i serwisie komór hiperbarycznych w Polsce (ponad 
40 komór sprzedanych w ciągu ostatnich 7 lat, i  ponad 40 000 przeprowadzonych terapii)

Nasza wykwali�kowana kadra, która w sposób ciągły poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferen-
cjach, zjazdach i międzynarodowych szkoleniach jest zawsze do dyspozycji naszych klientów. Organizujemy 
również szkolenia z podstaw terapii hiperbarycznej.

Co to jest HBOT?
Terapia hiperbaryczna jest metodą leczenia chorób i urazów w komorze hiperbarycznej wykorzystującą 

tlen i ciśnienie wyższe niż atmosferyczne. Polega na podawaniu pacjentowi tlenu w środowisku o podwyższo-
nym ciśnieniu. Dzięki zwiększonemu ciśnieniu przyśpieszona jest migracja cząstek tlenu do komórek organi-
zmu co zwiększa ich dotlenienie sprzyjając ich regeneracji i rozwojowi.

ISTOTA TERAPII HIPERBARYCZNEJ
Podstawowym skutkiem terapii jest zwiększenie ilości tlenu w organizmie.
Terapia hiperbaryczna powoduje także:

● zwiększenie dopływu tlenu do uszkodzonego obszaru
● poprawienie ukrwienia w obszarze uszkodzonym poprzez zwężenie naczyń centralnych a zwiększenie 
        przepływu przez tkanki uszkodzone
● zmniejszenie obrzęku uszkodzonych tkanek
● hamowanie namnażania się bakterii i zwiększa skuteczność antybiotykoterapii
● aktywację neoangiogenezy
● namnażanie komórek skóry właściwej i zwiększenie produkcji kolagenu
● wzrost aktywności przeciwbakteryjnej
● zwiększenie aktywności osteoblastów i osteoklastów
● zmniejszenie okresu półtrwania karboksyhemoglobin
● zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu we krwi

WSKAZANIA DO TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ TO:
● spowalnianie procesów starzenia się skóry (zwiotczenia, przebarwienia) i narządów wewnętrznych
● przewlekłe zmęczenie
● wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości
● choroby przewlekłe skóry (łuszczyca, pokrzywka, wysypka, rumień, AZS, trądzik)
● wspomaganie procesu leczenia po zabiegach medycyny estetycznej
● pro�laktyka chorób przewlekłych
● przyspieszenie procesów rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych
● problemy z wchłanianiem pokarmu – zaburzenia przewodu pokarmowego
● choroby związane z niedotlenieniem tkanek
● leczenie obrzęków
● leczenie trudno gojących się ran
● anemia, migreny, depresje, grzybice
● choroby układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie)
● choroby układu nerwowego (ADHD, Autyzm, Ch. Alzheimera, Ch. Parkinsona)
● choroby z autoagresji i inne przewlekłe choroby zapalne
● regeneracja organizmu u sportowców



● różne średnice
● ciśnienie od 1,5 ATA do 3,0 ATA
● automatyczne sterowanie
● system obustronnej komunikacji z pacjentem
● cicha praca
● bardzo dobre doświetlenie wnętrza (akrylowy cylinder)
● możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych

Jednoosobowe komory hiperbaryczne



● standardowa ilość miejsc od 2 do 16
● ciśnienie od 1,5 ATA do 11,0 ATA
● automatyczne sterowanie
● system obustronnej komunikacji z pacjentem
● składane siedzenia umożliwiające maksymalne 
 wykorzystanie przestrzeni
● możliwość dostępu dla wózków inwalidzkich
● możliwość wyposażenia w dodatkowe urządzenia
● możliwość konfiguracji wg potrzeb użytkownika

Wieloosobowe komory hiperbaryczne 
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