
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGU KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ
W KRIOKOMORZE Typ 2005 - DLA PACJENTÓW 21WSzU-R

Przed  przystąpieniem  do  zabiegu  krioterapii  ogólnoustrojowej  w  komorze  kriogenicznej  Typ
Kriokomora 2005  obowiązkiem pacjenta jest zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu,
który określa zasady bezpiecznego korzystania z  zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej w komorze
kriogenicznej typ 2005 i bezwzględnego przestrzegania podanych zaleceń. 
Podstawą skorzystania z  zabiegu jest   wykluczenie w trakcie wizyty lekarskiej  przeciwwskazań
zdrowotnych   do  zabiegu  krioterapii  ogólnoustrojowej  oraz   zlecony  i  zaplanowany   w  karcie
zabiegowej pacjenta  zabieg krioterapii ogólnoustrojowej.
Szczegółowy  wykaz  wskazań  i  przeciwwskazań  zdrowotnych,  efektów terapeutycznych  zabiegu,
zawiera  instrukcja  stanowiskowa   dostępna  w  gabinecie   krioterapii  ogólnoustrojowej  nr  09  pt.
Wykonanie zabiegu  fizjoterapeutycznego „Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze” PW-01-IN-
01/MZP  Nr wyd.03 ; Data wydania  2022.03.21

I. Zalecenia/zasady ogólne do zabiegu:

1. Z kriokomory mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.

2. Do komory kriogenicznej nie można wchodzić bezpośrednio po ćwiczeniach  fizycznych, wy-
siłku fizycznym, kinezyterapii, basenie, saunie , kąpieli mineralnej itp.

3. Do dwóch godzin przed wejściem do kriokomory oraz po zakończeniu zabiegu  nie wolno ko-
rzystać z   zabiegów wodnych (tj. natrysk, basen, masaż podwodny, kąpiel mineralna itp.) ,

4. Do komory kriogenicznej nie można wchodzić , gdy skóra jest spocona, mokra lub uszkodzo-
na  . Osoby spocone powinny staranie wytrzeć się ręcznikiem do sucha i odczekać, aby  tem-
peratura ciała ustabilizowała się.

5. Do komory kriogenicznej  bezwzględnie  nie mogą wchodzić  osoby po spożyciu alkoholu  i
środków odurzających . 

6. Z zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej   można  korzystać  jeden raz dziennie.

7. W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  pacjenta  co  do  sposobu  działania  kriokomory,
przeprowadzania  zabiegu,  skutków  zabiegu,  dopuszczalności  zabiegu  u  konkretnego
pacjenta,  czy  jakichkolwiek  innych  wątpliwości,  które  pacjent  uzna  za  istotne  przed
przystąpieniem do zabiegu konieczne jest skonsultowanie się z  fizjoterapeutą na stanowisku
zabiegowym  i z lekarzem.

8. W pomieszczeniu, w którym znajduje się kriokomora obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych. 

I. Zalecenia/zasady szczegółowe do zabiegu:

1. Przed  każdym zabiegiem  pacjent    zgłasza się   na  pomiar ciśnienia tętniczego do gabineu
pielęgniarskiego w budynku w którym mieszka . Wynik pomiaru musi zostać wpisany do karty
zabiegowej pacjenta;

2. Na zabieg   należy zgłosić się  co najmniej 5 minut przed  jego rozpoczęciem  z wpisanym
w karcie zabiegowej   wynikiem  bieżącego pomiaru  ciśnienia tętniczego ;

3. Do zabiegu pacjent przystępuje ubrany w obowiązujący strój  w skład  którego wchodzą:
maseczka typ FFP2, bawełniana koszulka, bawełniany strój kąpielowy  lub bawełniany top
(kobiety), krótkie spodenki (mężczyźni zaleca się 2 pary) podkolanówki   ciepłe  nie  uciskają-
ce, czapka, nauszniki lub opaska, rękawiczki,obuwie- drewniaki  

          Zarówno w ubiór jak i maskę pacjent zaopatruje się  samodzielnie. Obuwie- drewniaki na czas
           trwania zabiegu są udostępnione w gabinecie krioterapii ogólnoustrojowej. 

4. Do kriokomory pacjent nie może wchodzić spocony. Osoby spocone powinny starannie wy-
trzeć się ręcznikiem do sucha i odczekać, by ostygnąć i ochłonąć.

5. Należy usunąć  z ciała  wszystkie metalowe elementy i ozdoby  (tj. pierścionki, kolczyki, łań-
cuszki, zegarek itp.), jak również zdjąć  okulary i soczewki kontaktowe.

6. Z zabiegu  mogą korzystać  jednorazowo  1 lub 2 osoby.



7. Przy wchodzeniu i wychodzeniu do/z  kriokomory pacjent powinien zachować szczególną
ostrożność i współpracować z obsługą kriokomory, ze względu na fakt, iż:
-  widoczność  podłogi  pomieszczenia  jest  ograniczona  ze  względu  na  opary  i  może  być
niewidoczna dla pacjenta, 
- elementy kriokomory mogą być śliskie i oszronione, co przy zachowaniu nienależytej uwagi
może spowodować upadek,

8. Po wejściu do kriokomory pacjent w pierwszej fazie znajduje się  w pomieszczeniu  komory
wstępnej  parametry wyjściowe   w przedsionku adaptacyjnym  - temp. - 60 °C, czas  30 s.
(możliwy zakres temperatury od 0oC do -70oC, czas do 60 sek.). Po sygnale dźwiękowym
i świetlnym pacjent  przez wewnętrzne drzwi  przechodzi  do komory zasadniczej  o temp. -
120°C ( możliwy zakres temperatury od – 100oC do -160oC) , czas  od  90 do 150 sek. Biorąc
pod uwagę tolerancję pacjenta na czynnik termiczny, czas trwania zabiegu  może być stop-
niowo zwiększany max . do limitu 180 sek.,a zakres temp. obniżany zgodnie z metodyką za-
biegu .   

9. W trakcie zabiegu  w kriokomorze  obowiązuje bezwzględny zakaz opierania się o ściany
i drzwi  kriokomory (drzwi zamykane są  tylko na magnesy )  z uwagi na ryzyko odmrożenia
i upadku .Nie zachowanie wskazanej ostrożności może spowodować wypadnięcie pacjenta
z kriokomory, co grozi uszkodzeniem ciała;

10. W trakcie pobytu w kriokomorze pacjenci spokojnie  maszerują  w miejscu ,  poruszając  koń-
czynami górnymi, zwracając uwagę na zachowanie odległości od ścian komory oraz pacjenta
współuczestniczącego w  zabiegu;  

11. W środku  kriokomory  pacjent  nie  może  wykonywać  gwałtownych  ruchów,   podskakiwać,
oklepywać i pocierać skóry ;

12. W takcie trwania zabiegu pacjent utrzymuje kontakt   głosowy z fizjoterapeutą  będącym na
zewnątrz ;

13. W każdej chwili trwania zabiegu może być on przerwany  na  żądanie pacjenta z powodu złe-
go samopoczucia lub innych zaistniałych okoliczności,

14. W razie wystąpienia złego samopoczucia  bezpośrednio przed zabiegiem , w trakcie trwania
zabiegu lub  tuż  po nim, należy zgłosić ten fakt fizjoterapeucie wykonującemu zabieg na sta-
nowisku. Kontynuowanie zabiegu jest możliwe tylko i wyłącznie po uznaniu przez  fizjotera-
peutę wykonującego zabieg , iż   jest  on bezpieczny dla pacjenta.

15. Pacjent  jest  zobowiązany  bezwzględnie  przestrzegać  poleceń  i  współpracować
z fizjoterapeutą  obsługującym  kriokomorę,  a  w  razie  konieczności  nagłego  opuszczenia
kriokomory  pacjent  zobowiązany  jest,  niezwłocznie  opuścić  kriokomorę  przy  zachowaniu
szczególnej  ostrożności  przy  wychodzeniu,  tak  aby  nie  poślizgnąć  się,  czy  nie  wypaść
z kriokomory. Brak należytej uwagi i współpracy z obsługą kriokomory może spowodować
uszkodzenia ciała.

16. Po zakończeniu zabiegu w kriokomorze zaleca się  ok.10-minutowe ćwiczenia rozgrzewają-
ce, przywracające właściwą temperaturę ciała (zabiegi kinezyterapii , rotor ).

17. W  uzasadnionych  sytuacjach  obsługa  kriokomory  może  ze  względu  na  bezpieczeństwo
pacjenta odmówić wykonania zabiegu. 

Opracowanie  21 WSzU-R na podstawie: 
Regulaminu korzystania z kriokomory oraz Instrukcji   Używania Kriokomory – komora kriogeniczna
typ 2005 opracowanej przez   JUKA Sp. z o.o. Sp. K.  32-005 Niepołomice, ul. Fabryczna 4  Wyd. 4.
Marzec 2021 A9-TD1
Niniejszy  Regulamin   stanowi   integralną  częścią  Instrukcji  stanowiskowej  Wykonanie  zabiegu
fizjoterapeutycznego „Krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze” PW-01-IN-01/MZP  Nr wyd.03;
Data wydania  2022.03.21


