PORADNIK DLA OSÓB
KORZYSTAJ¥CYCH Z ZABIEGU
W KRIOKOMORZE
Szanowni Pañstwo,
Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej maj¹ zastosowanie w terapii licznych schorzeñ, przy odpowiedniej
kwalifikacji s¹ bezpieczne i szybko przynosz¹ pozytywne efekty zdrowotne, jednak mog¹ byæ realizowane
wy³¹cznie po odpowiednim przygotowaniu do zabiegu. Jest to konieczne ze wzglêdu na kontakt z bardzo
niskimi temperaturami siêgaj¹cymi minus 110-130 stopni C. Przedstawiamy Pañstwu zalecenia, do których
nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê przed rozpoczêciem terapii przy u¿yciu niskich temperatur.
1. Zabiegi w kriokomorze mo¿na pobieraæ wy³¹cznie na zlecenie lekarskie.
2. Z zabiegu w kriokomorze mo¿na korzystaæ nie wczeœniej, ni¿ 2 godziny po zakoñczonym zabiegu wodnym
(k¹piele w wannach i basenie, masa¿e wirowe, natryski). Dotyczy to tak¿e indywidualnych zabiegów
higienicznych czyli korzystania z natrysku w pokoju hotelowym. W dniu zabiegu w kriokomorze nie nale¿y
korzystaæ z k¹pieli s³onecznych
3. Przed zabiegiem w kriokomorze zabronione jest spo¿ywanie alkoholu.
4. Aby zapobiec ewentualnym odmro¿eniom nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
nie wolno stosowaæ w danym dniu ¿adnych kremów, balsamów oraz substancji
nat³uszczaj¹cych i nawil¿aj¹cych
nie wolno mieæ na sobie ¿adnych przedmiotów metalowych: naszyjników, ³añcuszków,
obr¹czek, pierœcionków, sygnetów, zegarków, okularów itp. Zalecamy pozostawienie ich
w pokoju hotelowym lub w depozycie w recepcji. Nale¿y zdj¹æ soczewki kontaktowe.
skóra powinna byæ sucha, wszelkie zawilgocenia na skórze nale¿y usun¹æ rêcznikiem
bezpoœrednio przed wejœciem do kriokomory
osoby o tendencji do wiêkszej potliwoœci powinny zg³osiæ ten fakt lekarzowi prowadz¹cemu
skarpetki nale¿y nasun¹æ na podudzia (wskazane skarpetki obejmuj¹ce kolana)
Uwaga: Dó³ podkolanowy czêsto ulega powierzchownemu odmro¿eniu ze wzglêdu na to i¿ ma tendencjê do
zwiêkszonej potliwoœci a znajduje siê na wysokoœci najzimniejszej warstwy ch³odu w kriokomorze. W celu
unikniêcia takich powik³añ, w oczekiwaniu na zabieg nie nale¿y siedzieæ czy zak³adaæ nogi na nogê.
Najlepszym sposobem jest oczekiwanie na zabieg w pozycji stoj¹cej. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, aby przed
wejœciem do kriokomory przetrzeæ okolicê do³ów podkolanowych rêcznikiem. Kobiety z uwagi na zwiêkszon¹
potliwoœæ pod biustem, w celu unikniêcia ryzyka odmro¿enia, powinny dodatkowo równie¿ tê okolicê
przetrzeæ. Dobrym sposobem na ochronê do³u podkolanowego, bez zas³aniania podudzi jest za³o¿enie
nakolanników.
5. W kriokomorze nale¿y poruszaæ siê powoli i oddychaæ w okreœlony sposób: p³ytki wdech, d³ugi i g³êboki
wydech. Zimne powietrze zaabsorbowane do p³uc podczas wdechu ogrzewa siê i rozprê¿a, zwiêkszaj¹c swoj¹
objêtoœæ, dziêki czemu mo¿liwy jest d³ugi i g³êboki wydech.
6. Nie wolno pocieraæ cia³a, przecieraæ oczu, poklepywaæ siê ani dotykaæ innych osób lub œcian kabiny
zabiegowej, poniewa¿ mo¿na odmroziæ dan¹ czêœæ cia³a.

7. W razie z³ego samopoczucia b¹dŸ gorszej tolerancji dla niskiej temperatury, w ka¿dej chwili mo¿na opuœciæ
pomieszczenie kriokomory.
8. W kriokomorze obowi¹zuje nastêpuj¹cy strój:
bawe³niane spodenki (dla kobiet dodatkowo bawe³niany top, stanik lub body)
bawe³niane skarpetki co najmniej do kolan - wskazane skarpetki obejmuj¹ce kolana
maseczka ochronna na usta i nos
rêkawiczki
opaska na uszy (ewentualnie czapka)
obuwie z drewnian¹ podeszw¹ (dostêpne na wyposa¿eniu gabinetu kriokomory)
Zalecamy kupno atestowanego stroju w naszych punktach recepcyjnych!
Spodenki powinny zapewniaæ komfort psychiczny pacjenta podczas zabiegu. Powinny byæ krótkie i obcis³e.
Za³o¿enie luŸnych spodenek typu bokserki powoduje nieprzyjemne ocieranie zamro¿onego brzegu
nogawki o udo, niekiedy doprowadzaj¹c do podra¿nieñ skóry.
Mê¿czyŸni korzystaj¹ z komory kriogenicznej z ods³oniêtymi torsami, kobiety powinny zak³adaæ
bawe³niane staniki lub niewielkie topy.
Zak³adanie wszelkiego typu koszul czy podkoszulek mija siê z celem zabiegu, gdy¿ zas³anianie czêœci cia³a
ubraniem znacznie upoœledza proces wymiany ciep³a w trakcie zabiegu.
Po zakoñczonym zabiegu rêkawiczki oraz skarpety nale¿y wywin¹æ na drug¹ stronê i porz¹dnie wysuszyæ.
Niedosuszone rêkawiczki oraz skarpety mog¹ byæ powodem odmro¿enia w trakcie kolejnych zabiegów.
Maskê nak³ada siê na twarz bezpoœrednio przed wejœciem do kriokomory. Wczeœniejsze jej za³o¿enie
jeszcze w trakcie oczekiwania na zabieg powoduje nagromadzenie wilgoci w warstwie gazy.
W kriokomorze rozk³ad temperatur jest taki, ¿e najzimniejsze powietrze znajduje siê w dolnej jej czêœci przy
pod³odze. Dlatego najbardziej w³aœciwym obuwiem do krioterapii ogólnoustrojowej s¹ drewniaki. Gruba
podeszwa stanowi dobr¹ izolacjê stóp od pod³o¿a.
9. W zwi¹zku z obowi¹zkowymi æwiczeniami wykonywanymi po zabiegu w kriokomorze nale¿y na zabieg
zabieraæ strój do æwiczeñ i przeœcierad³o zabiegowe.

Uwaga: w przypadku zaobserwowania po zabiegu zmian na skórze (np. zaczerwienienia
skóry podudzi, utrzymuj¹cych siê powy¿ej 2 godzin) lub innych nietypowych objawów
fakt ten nale¿y niezw³ocznie (w tym samym dniu) zg³osiæ lekarzowi lub pielêgniarce
dy¿urnej.
Prosimy tak¿e o sygnalizowanie lekarzowi lub osobie nadzoruj¹cej zabieg krioterapii wszelkich innych
okolicznoœci mog¹cych mieæ wp³yw na wykonanie zabiegu (lêk przed zabiegiem, klaustrofobia, odmro¿enia
doznane w latach ubieg³ych, zaburzenia ciœnienia, gorsze samopoczucie, infekcja, uszkodzenia skóry itp.).
Personel medyczny do³o¿y wszelkich starañ, aby zabieg krioterapii dostosowany by³ do indywidualnych
potrzeb i tolerancji naszych Pacjentów.

¯yczymy szybkiego powrotu do zdrowia!

