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Medyczne komory hiperbaryczne SOLO 

Firma EnPol sp. z o. od pond 30 lat dostarcza rozwiązania dla medycyny. Tak duże 

doświadczenie umożliwiło nam wybranie najlepszych systemów i urządzeń z 

dostępnych na rynkach Światowych.

BaroxHBO jest czołowym producentem systemów medycznych komór 

hiperbarycznych. Jako firma z wieloletnią tradycją zwracamy szczególną uwagę na 

potrzeby  pacjentów. Naszą misją jest służba kadrze medycznej i jej podopiecznym  

poprzez dostarczanie zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych 

najwyższej jakości.

Dzięki systematycznie prowadzonym szkoleniom i kursom dla lekarzy i terapeutów, 

sami jesteśmy zmotywowani do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, poziomu wiedzy 

oraz sięgania w swoich konstrukcjach po najnowsze rozwiązania technologiczne.

Jako partner firmy BaroxHBO o ferujemy szeroką gamę komór hiperbarycznych 

jednoosobowych, wieloosobowych jak i nurkowych (dekompresyjnych).

Naszą misją jest udzielanie Państwu wsparcia w codziennej, jakże 

trudnej walce o życie i zdrowie Pacjentów. 

O nas
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Medyczne komory hiperbaryczne SOLO 

Jak działamy ?
Nasza firma realizuje projekty kompleksowo - "pod klucz". Na każdym etapie realizacji 

jesteśmy do dyspozycji klienta, jak również po jego zakończeniu:

- doradzamy (dzieląc się naszym wieloletnim doświadczeniem)

- dostarczamy (zachowując najwyższe standardy)

- instalujemy (dbając o najmniejsze szczegóły)

- szkolimy (zgodnie z zaleceniami towarzystw hiperbarycznych).

- serwisujemy (zgodnie z obowiązującymi normami dla urządzeń medycznych)

- wspieramy technicznie i merytorycznie

Wybierając naszą firmę nie muszą Państwo martwić się o transport, ubezpieczenia, 

odprawy celne itp., nasza firma zajmuje się wszystkim kompleksowo do czasu 

uruchomienia komory hiperbarycznej w Państwa placówce.

Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dostaw komór hiperbarycznych w Polsce, 

dzięki czemu jesteśmy świadomi, że każdy Klient oraz dostawa komory 

hiperbarycznej wymaga indywidualnego podejścia

Stawiamy na rozwój i dbamy aby każdy kolejny projekt był jeszcze lepszy.
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Jednoosobowe typu SOLO
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Jednoosobowe medyczne komory hiperbaryczne typu SOLO 3.0 ATA

Komory jednoosobowe SOLO składają się z cylindra oraz systemów sterowania 

i dostarczania gazów. W tej komorze podczas terapii pacjent przebywa w pozycji leżącej. 

Komora zbudowana jest z przezroczystego cylindra, przez który pacjent znajduje się pod 

stałą obserwacją personelu medycznego oraz zmniejsza poczucie lęku (klaustrofobii) 

i umożliwia korzystanie z urządzeń multimedialnych takich jak oglądanie zewnętrznego 

ekranu telewizyjnego itp.
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Jednoosobowe medyczne komory hiperbaryczne typu SOLO 3.0 ATA

Podstawowe parametry techniczne komór SOLO

o ciśnienie operacyjne do 3.0 ATA

o w połowie akrylowy przezroczysty cylinder lub pełny akryl

o dostępne średnice: 80 cm, 90 cm i 100 cm

o długość komory 230 cm

o system transportu pacjenta do/z komory (wózek, nosze)

o bardzo prosty w obsłudze i niezawodny pneumatyczny system sterowania

o wbudowany system oddechowy (BIBS)

o zintegrowany system obustronnej komunikacji pacjent - operator

o możliwość instalacji komory praktycznie w każdym miejscu

o certyfikat medyczny (MDD) CE 
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Jednoosobowe medyczne komory hiperbaryczne typu SOLO 3.0 ATA

System transportu pacjenta

Umożliwia wprowadzenie pacjentów z problemami z poruszaniem się, dzięki 

czemu mamy możliwość zastosowania terapii u wszystkich chorych.
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Jednoosobowe medyczne komory hiperbaryczne typu SOLO 3.0 ATA

Komory SOLO przeznaczone są do profesjonalnych zastosowań medycznych. Bardzo 

trwała, akrylowo-stalowa konstrukcja, pozwala na bezproblemową wieloletnią eksploatację w 

miejscach o dużym natężeniu klientów. Łatwa we wchodzeniu i wychodzeniu oraz utrzymaniu 

czystości. Idealna dla medycznych ośrodków, które chcą rozszerzyć swoje usługi medyczne 

o hiperbaryczną terapię tlenową. Ceniona wśród centrów rehabilitacji, prywatnych klinik, w 

szpitalach, ośrodkach medycznych. Wbudowany system komunikacji głosowej umożliwia 

komfortową rozmowę z obsługą. Posiada przezroczysty cylinder oraz wykonana z materiałów 

łatwych w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. 
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Medyczne komory hiperbaryczne SOLO 

Dostawa i instalacja

Wybierając naszą firmę nie muszą Państwo martwić się o transport, ubezpieczenia, 

odprawy celne itp., nasza firma zajmuje się wszystkim kompleksowo do czasu 

uruchomienia komory hiperbarycznej w Państwa placówce.

Pomagamy również podczas adaptacji budynku, jak również służymy pomocą na 

każdym etapie realizacji inwestycji.
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Medyczne komory hiperbaryczne SOLO 

Szkolenia, gwarancja i serwis

• Wszystkie komory hiperbaryczne objęte są 24-miesięczną gwarancją z 
możliwością jej wydłużenia do 36 lub 48 miesięcy co świadczy o jakości 
urządzeń.

• Serwis na terenie całego kraju

• Wsparcie techniczne i merytoryczne u Klienta (Inwestora) oraz pomoc 
zdalna

• Szkolenia z obsługi, eksploatacji oraz techniki hiperbarycznej 
przeprowadzane przez licencjonowanych techników hiperbarycznych 
zakończone certyfikatem
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Wybrane referencje

„Ośrodek dysponuje jedną z największych, wielomiejscowych komór hiperbarycznych 

w Polsce. Instalacja podtrzymująca środowisko nadciśnienia w jej wnętrzu zajmuje kilka 

osobnych pomieszczeń i rozciąga się zarówno wewnątrz budynku głównego, jak 

i zewnętrznych obiektach szpitala. Inwestycja, pomimo złożonej konstrukcji w całości 

została zaprojektowana i zrealizowana na terenie Instytutu w przeciągu niespełna 6 

miesięcy. Jako jedna z nielicznych komór w Europie posiada instalacje pozwalające na 

prowadzenie leczenia w warunkach nadciśnienia 11 ATA (atmosfer bezwzględnych) 

z wykorzystaniem mieszanin oddechowych zawierających zmodyfikowany skład gazów 

obojętnych, takich jak Heliox i Trimix.”

- dr n med. Jacek Siewiera - Kierownik Klinicznego Oddziału Terapii Hiperbarycznej 

w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

„Zakupiona komora hiperbaryczna SOLO firmy BaroxHBO w pełni spełniła nasze 

oczekiwania. Proces dostawy instalacji i szkoleń przebiegł zgodnie z naszymi założeniami 

a ośrodek został otwarty zgodnie z ustaleniami” 

– Tomasz Byczyk - prezes ATAMED sp. z o. o.
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Medyczne komory hiperbaryczne SOLO 

Wybrane referencje
„Firma EnPol sp. z o. o. w terminie 20 – 28.09.2018 zrealizowała zamówienie polegające 

na dostawie systemu komory hiperbarycznej dla naszego szpitala. 

Cały projekt został wykonany w terminie z należytą starannością. Informujemy również, że 

do dnia dzisiejszego firma EnPol prowadzi dla naszej placówki usługi serwisowe 

gwarancyjne i pogwarancyjne, z których nasza placówka jest w pełni zadowolona, a firma 

EnPol zawsze z starannością i pełnym profesjonalizmem wykonuje wszystkie 

zamówienia.”

– Maciej Mikłaszewicz – Kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego w 22 Wojskowym 

Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie poświadcza, że firma EnPol sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie we wrześniu 2020 roku dostarczyła oraz zamontowała medyczną komorę 

hiperbaryczną wraz z wyposażeniem producenta BaroxHBO. Zamówienie zostało 

zrealizowane zgodnie z założeniami i wymaganiami Zamawiającego  

– lek. Marek Szymkowicz z-ca dyrektora ds. medycznych ZOZ Nysa

https://www.22wszur.pl/
https://www.22wszur.pl/
https://www.22wszur.pl/
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Medyczne komory hiperbaryczne SOLO 

Nasze systemy klinicznych (medycznych) komór hiperbarycznych użytkowane są na 
wszystkich kontynentach w ośrodkach klinicznych, naukowych, badawczych jak 

również w zastosowaniach militarnych
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Medyczne komory hiperbaryczne SOLO 

PARTNERZY
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