
                  REGULAMIN 

KRIOKOMORY     MOBILNEJ 

          Korzystanie z kriokomory firmy Z-AUDIOMED 

          równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta 

oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z krioterapii ogólnoustrojowej, 

wyraża zgodę na zabiegi, oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

Z krioterapii może korzystać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

1. PRZECIWWSKAZANIA: 
- nietolerancja zimna, 

- niedoczynność tarczycy, 

- miejscowe zaburzenia ukrwienia, znaczna 

   niedokrwistość, 

- działanie leków, zwłaszcza neuroleptyków, czy 

   alkoholu, 

- klaustrofobia, 

- wady aparatu zastawkowego serca, 

- przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic, 

- przeszczepy narządów, 

- nieuregulowane nadciśnienie tętnicze, 

- stany infekcyjne (bakteryjne i wirusowe), 

- chorzy po przeszczepach (immunosupresja), 

- choroby nowotworowe. 

 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE 
- przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic 
   obwodowych, 
- nadmierna potliwość skóry. 

 
Zabiegi krioterapii przynoszą pozytywne efekty zdrowotne bezpiecznie i szybko, ale wyłącznie po odpowiednim przygotowaniu do 

zabiegu i czynnościach/ćwiczeniach wykonanych po jego zakończeniu. 

Jest to ważne, aby po kontakcie z bardzo niskimi temperaturami (-115°C DO -135°C) utrwalić wszystkie korzyści wyzwolone przez 

zabieg, w organizmie, na dłuższy czas. 

2.  OBOWIĄZKOWY WŁASNY STRÓJ BAWEŁNIANY W TRAKCIE ZABIEGU: 

 - czapka lub opaska na uszy, spodenki, top/ kobiety, rękawiczki i podkolanówki. 

3.  ZASADY POSTĘPOWANIA PRZED ZABIEGIEM 

 - Nie nawadniamy się przed zabiegiem, 

 - Przed wejściem do kriokomory wypróżniamy się w toalecie, załatwiając wszystkie potrzeby fizjologiczne, 

 - W dniu zabiegu nie wolno pić żadnego alkoholu, przyjmować żadnych używek, substancji odurzających, 

 - Klient nie może mieć na sobie żadnych ozdób, zegarków i innych metalowych elementów, 

 - Skóra powinna być czysta i sucha, przed zabiegiem NIE WOLNO używać kremów i maści, 

 - Wilgotne miejsca należy osuszyć/wytrzeć ręcznikiem jednorazowym, nawet przed wejściem do kriokomory. 

 

PRZED KAŻDYM WEJŚCIEM DO KOMORY, OBOWIĄZKOWO MIERZYMY CIŚNIENIE TETNICZE KRWI 

4.  W TRAKCIE ZABIEGU 

 - Oddech powinien być wolny i płytki,  powietrze wdychamy nosem krócej  i wydychamy ustami dłużej,  

 - Nie wolno zdejmować maseczki ochronnej, poruszamy się spokojnie, chodząc w koło. 

 - Nie dotykamy ścian oraz wymienników zimna, nie opieramy się o ściany komory, 

 - Zabrania się klaskania w dłonie, wymachiwanie ramionami, pocierania i poklepywania powierzchni ciała, 

   oraz przecierania oczu, nie należy biegać w miejscu, nie robić przysiadów czy pompek. 

 



5.  ZASADY POSTĘPOWANIA PO ZABIEGU 

 - Zdjąć maseczkę i drewniaki, zsunąć podkolanówki, 
 - Nie klaskać w dłonie, nie oklepywać i nie pocierać powierzchni skóry, 
 - W celu ogrzania organizmu udać się na obowiązkową rozgrzewkę ( ok. 20 minut) ew. planowany trening.    

6.  Każdorazowo przed zabiegiem obsługa kriokomory ocenia ogólny stan Klienta, łącznie z pomiarem ciśnienia 

     tętniczego i tętna a Klient potwierdza wynik podpisem na formularzu. 

7.  Po przeprowadzeniu badania ciśnienia krwi u Klienta, obsługujący kriokomorę każdorazowo 

  podejmuje decyzję o dopuszczeniu Klienta do zabiegu. 

8. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń personelu obsługującego kriokomorę. Komora ma drzwi 

   awaryjne na wypadek konieczności szybkiego jej opuszczenia. Bez uzasadnienia NIE dotykamy drzwi 

   awaryjnych 

9. Gdy Klient poczuje nienaturalne reakcje swojego organizmu np.: duszności, drżenie, utraty świadomości czy  

zawroty głowy, powinien ten fakt zgłosić obsłudze kriokomory i opuścić wnętrze kriokomory. 

 

PROSIMY TAKŻE O SYGNALIZOWANIE TERAPEUCIE LUB OSOBIE NADZORUJĄCEJ ZABIEGI KRIOTERAPII 

WSZELKICH INNYCH OKOLICZNOŚCI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYKONANIE ZABIEGU (LĘK PRZED 

ZABIEGIEM, KLAUSTROFOBIA, ODMROŻENIA PRZEBYTE W PRZESZŁOŚCI,  ZABURZENIA CIŚNIENIA, GORSZE 

SAMOPOCZUCIE, INFEKCJA, USZKODZENIA SKÓRY.  

 

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA  …………………………………………………………………………….   WIEK ……..................  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zabiegach krioterapii ….……………………………………………………………….. 
                                                                                                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA - KARTA ZABIEGOWA 

LP. DATA CIŚNIENIE TĘTNO 
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    …….………………………………………..          …………………………….          ………………………………………………………………….. 
                         Miejsce                                             data                                                 (przeczytałem i zrozumiałem) 

                                                                                                                                (podpis klienta/rodzica/opiekuna prawnego) 
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