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στην υπηρεσία της Αθλητιατρικής



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Σε Φυσιολογικές Συνθήκες Πίεση 1 ΑΤΑ

Ποσοστό Οξυγόνου στο Αέρα : 21%
Η Μερική Πίεση του Οξυγόνου PpO2 : 0,21 x 

760 mmHg= 160 mmHg

Σε Υπερβαρικό περιβάλλον : 2 ATA

Ποσοστό Οξυγόνου O2 : 100%
Η Μερική Πίεση του Οξυγόνου PpO2 : 2 x

760 mmHg = 1.520 mmHg



ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
“ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΜΑ”



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΩΣΗ

- Το Υπερβαρικό Οξυγόνο φτάνει σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη (Υποξία)

ΕΙΤΕ λόγω απόφραξης ή θρόμβωσης αγγείων

ΕΙΤΕ λόγω καταστροφής – κάκωσης αυτών.

ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ

(Διεγείρονται αυξητικοί παράγοντες όπως λ.χ.  V.E.G.F.)

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ

(παρεμπόδιση προσκόλλησης των λευκών αιμοσφαιρίων στο ενδοθήλιο, σταματώντας έτσι τον 

καταρράκτη της φλεγμονής στους υποδοχείς ICAM-1)

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΓΕΝΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΓΕΝΝΕΣΗ

(Προάγοντας τον πολλαπλασιασμό των Ινοβλαστών και Οστεοβλαστών)

ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΟ ΟΙΔΗΜΑ

(Παράδοξο Οξυγόνου : Αγγειοσύσπαση με περιφερική Νόρμο ή Υπεροξία.)
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

- Βακτηριοκτόνος Δραση για τα Αναερόβια Μικρόβια

- Βακτηριοστατική Δραση για τα Αερόβια Μικρόβια

- Προαγωγή της άμυνας του οργανισμού 

- Ελαττώνει τις Μικροβιακές Τοξίνες
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(Εξασφαλίζοντας την Οξυγόνωση)

8 ΦΟΡΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

❑ Θεραπεία Αθλητικών κακώσεων

❑ Πρόληψη Τραυματισμών

❑ Βελτίωση Αθλητικών Επιδόσεων



ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΣ 

Μικρής ή μεγάλης καταστροφής των αγγείων

Διαταραχή στη Μικροκυκλοφορίας, με αυξημένη

διαπερατότητα αυτών λόγω απελευθέρωσης

προϊόντων φλεγμονής

ΟΙΔΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΜΑ

Δύσκολη ή αδύνατη τη διέλευση μέσα από αυτά των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Αύξηση της απόστασης διάχυσης του Ο2 από τα τριχοειδή αγγεία στα κύτταρα



ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΜΙΚΡΌ Ή ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΒΑΘΜΌ ΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΞΊΑΣ

Kivisaari and Niinikoski (1975) έχουν αναφέρει ότι η μερική πίεση του Ο2 σε τραυματισμένο ιστό είναι περίπου 5-15mm Hg, 

συγκρινόμενο με το φυσιολογικό ιστό που είναι (40-45mm Hg).

Τραυματισμοί σε περιοχές με ελαττωμένη αιμάτωση όπως είναι μυοτενόντιες περιοχές και σύνδεσμοι έχει φανεί ότι ωφελούνται 

περισσότερο από τη θεραπεία με Υπερβαρικό οξυγόνο.  Kanhai A et al.  J Am Podiatr Med Assoc. 2003 Jul-Aug;93(4):298-306.



Δράσεις του Υπερβαρικό οξυγόνου
ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΩΣΗ
 Οπωσδήποτε Οξυγόνωση του τραυματισμένου Ιστού
 Διακοπή του φαύλου κύκλου (Υποξίας – Οιδήματος – Υποξίας) 
 Επιτάχυνση διάσπασης τυχόν Αιματώματος

«ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ
 Ελάττωση του οιδήματος και του πόνου.

ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗ – ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΓΕΝΝΗΣΗ
 Προάγονται οι μηχανισμοί επούλωσης 
 Διεγείρονται οι αυξητικοί παράγοντες
 Προάγεται ο οξειδωτικός μεταβολισμός και η πρωτεινοσύνθεση, 
 Διεγείρεται η ενεργοποίηση των ινοβλαστών (κολλαγονογένηση).

ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ



ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                               
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

✓ Μείωση του χρόνου αποκατάστασης και ταχύτερη επάνοδος των αθλητών στην 
ενεργό δραστηριότητα κατά 55%.

✓ Συνδεσμικές Κακώσεις, ελάττωση του χρόνου αποκατάστασης κατά 60 %. 

✓ Μείωση του Χρόνου Αποκατάστασης μετά από χειρουργική παρέμβαση 
παραπάνω από 50% .

Έναρξη της θεραπείας με Υπερβαρικό οξυγόνο σε 24 ώρες από την κάκωση είτε το αργότερο μετά από 3 ημέρες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΒΟ ΜΕΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
 Βοηθά τη λύση μη αναμενόμενων 

μετεγχειρητικών επιπλοκών. 
 Ελαττώνει δραματικά τα μετεγχειρητικά 

αιματώματα, οίδημα.

 Προλαμβάνεται η μόλυνση. 

 Διακόπτει τη διαδικασία φλεγμονής προκειμένου 
να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας 
επούλωσης τραύματος.

Ελάττωση του χρόνου Μετεγχειρητικής αποκατάστασης 
(π.χ. Μηνίσκων, Τενόντων) κατά 50%.



Χρόνος Έναρξης Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο

血液中氧氣分壓可提升至接近1000mmHg。

高壓氧治療於組織受損的治療作用包括

 1.減低軟組織水腫 (Reduces tissue edema)  

 2.加速傳統治療於韌帶受損及骨折的療效
(Promote medical treatment ligament damage and 

fracture)

 3.減低組織受損導致循環缺血與疼痛的產生
(Reduce the pain cause by tissue damage induced 

ischemia) 

 4.避免組織感染(Avoid tissue infection) 

 Therapy within 48 hours after the injury 

 To be most effective, treatment should be started within 

the first 4 to 6 hours

Η μερική πίεση του οξυγόνου στο αίμα μπορεί να αυξηθεί σε
σχεδόν 1000 mmHg.
Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της υπερβαρικής
οξυγονοθεραπείας στις βλάβες των ιστών περιλαμβάνουν :
1. Μειώνει την συχνότητα εμφάνισης οιδήματος μαλακών

ιστών (Μειώνει το οίδημα των ιστών)

2. Επιτάχυνση της παραδοσιακής αντιμετώπισης των βλαβών
και των τραυματισμών του συνδέσμου (Προώθηση βλάβης
και κατάγματος του συνδετικού ιστού)

3. Μειώστε τον πόνο που προκαλείται από ισχαιμία που
προκαλείται από βλάβη ιστών (Μειώστε την αιτία του πόνου
από ισχαιμία που προκαλείται από βλάβη ιστών)

4. Αποφύγετε τη λοίμωξη των ιστών

Θεραπεία εντός 48 ωρών μετά τον τραυματισμό
Για να είναι πιο αποτελεσματική, η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει μέσα στις πρώτες 4 έως 6 ώρες



Στους δρομείς η θεραπεία με
Υπερβαρικό Οξυγόνο ελέγχει τις
ιστικές βλάβες που σχετίζονται
με το σύνδρομο διαμερίσματος.

Οστικό Οίδημα σε ποσοστό 
άνω του 92%.

Οξύ Διάστρεμμα Αστραγάλου : 

Ο δείκτης πόνου πέφτει

Διαστρέμματα

Συνδεσμικές 
κακώσεις 

Μυϊκές 
θλάσεις  -

Αιμάτωματα

Οστικό 
οίδημα

Τενοντίτιδες

Περιοστίτιδα

Υποτροπιαζόντων 
Μυοσκελετικών 
Προβλημάτων



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ  ΣΤΙΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

James et al. ανέφεραν ότι ο μέσος χρόνος αποκατάστασης τραυματισμό 

ελαττώθηκε κατά 70% (published 1993) σε μελέτη στην Dundee United.

Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο στις αθλητικές κακώσεις  εφαρμόστηκε αρχικά 
στη Σκωτία επαγγελματιών αθλητών ποδοσφαίρου και γκολφ, στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980.



❖ Ιce hockey (NHL)

❖Football (NFL)

❖ Basketball (NBA)

❖ Soccer (MLS)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΔΙΕΘΝΩΣ

Στις Η.Π.Α. η πλειονότητα των επαγγελματικών ομάδων και αθλητών ακολουθούν 
θεραπείες αποκατάστασης  χρησιμοποιώντας  ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ .



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ELITE ΑΘΛΗΤΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

The Oxygen Clinic Makes 
Ashford Rugby Club Alliance

The England loosehead made an incredible 

recovery in less than a month out to get ready to 

face France on Saturday

https://www.thesun.co.uk/sport/

Peyton Manning Utilizes Hyperbaric 

Oxygen Therapy for Recovery

Rugby player uses 
HBOT to speed 

surgery recovery

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ELITE ΑΘΛΗΤΕΣ – SOCCER

Cristiano Ronaldo undergoes 'HBO' in bid to overcome knee injury - report
Real Madrid's Cristiano Ronaldo has visited a clinic while on holiday in 
Ibiza for hyperbaric oxygen therapy to speed recovery from his current 
knee injury, 

Oxígeno para CR7 en Ibiza: 
lo utiliza para acalerar su 
recuperación. Informa 
@adriangulo
http://trib.al/ReqIFob

Cristiano Ronaldo of Real Madrid tore 
his hamstring and, despite a normal 
recovery time of 3-4 weeks, returned to 
play in 9 days because of HBOT

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

https://twitter.com/adriangulo
https://t.co/3aAiCdUs7T


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ELITE ΑΘΛΗΤΕΣ – SOCCER

Beckham returned to play after 3 weeks. His estimated recovery time was 12-16 weeks, 
but after 10 sessions of HBOT, he was back on the pitch in only 4 weeks.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



Can oxygen breathe life into Rooney's 
World Cup hopes? TELEGRAF

Wayne Rooney used oxygen therapy to treat his broken foot

An oxygen chamber of the kind used to help speed up 
England footballer Wayne Rooney's recovery from injury 
has been unveiled at a Swansea clinic.
Rooney used oxygen therapy to try to help heal his broken foot 
ahead of England's World Cup campaign. BBC NEWS

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ELITE ΑΘΛΗΤΕΣ – SOCCER

Radamel Falcao using HBOT to recover 
from knee surgery

Real Madrid goalkeeper 
Keylor Navas facing a race 
against time to be fit for El 

Clasico

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

http://www.oxygenunderpressure.com/wp-content/uploads/2014/01/Screen-Shot-2014-01-31-at-1.48.40-PM.png


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ELITE ΑΘΛΗΤΕΣ – SOCCER

Manchester City Star Gabriel Jesus 
Using Oxygen Chamber in Bid to Speed Up Recovery
The Brazilian suffered a broken metatarsal

James Rodriguez remains hopeful of 
featuring for Colombia during the 
international break after undergoing 
revolutionary treatment on a calf injury 
at Real Madrid.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



ELITE ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΘΛΑΜΟ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Karen Shinkins
Irish Olympian

Mark Allen
Triathlete

David Prince
U.S. Paralympic 
Team
Owns A Chamber

Dwight Phillips
US Oylmpic Team
Owns A Chamber

Lance Armstrong
Professional Cyclist

Michael Phelps
U.S. Olympic 
Swimming Team

Tiger Woods
Professional Golfer
Owns A Chamber

Boxing

Evander Holifield Triathlete feels 

benefit of new 

oxygen therapy

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



«Ο ιατρός της ομάδας βοηθά τους παίχτες να
αποκαθίστανται όσο πιο γρηγορά γίνεται.

Στην Αθλητιατρική του σήμερα είναι καθήκον
η πρόληψη των τραυματισμών όπως είναι οι
υποκλινικές μυϊκές διατάσεις, τσιμπήματα,
τραβήγματα».

Η Barcelona συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ιατρική                          
και την καινοτομία



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

❑ Θεραπεία Αθλητικών κακώσεων

❑ Πρόληψη Τραυματισμών

❑ Βελτίωση Αθλητικών Επιδόσεων



Ο Αθλητισμός συνδέεται ενίοτε :

A. Με μικροτραυματισμούς σε αρθρώσεις, μύες, τένοντες και συνδέσμους.

B. Με κόπωση 1. Άθροιση παραπροϊόντων Κόπωσης

2. Μείωση πηγών ενέργειας

3. Δυσλειτουργία του Μεταβολισμού

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ



Άθροιση παραπροϊόντων μεταβολισμού λόγω του έργου (Πρ0πονητικο έργο - Συνεχόμενοι αγώνες) –
Οι Ιστοί δεν προλαβαίνουν να επιδιορθωθούν ή να καθαριστούν τα παραπροϊόντα οπότε : 

1. Στην καλύτερη περίπτωση δεν μπορούν οι μύες, τένοντες να ανταπεξέλθουν πλήρως κατά τη διάρκεια 
του αγώνα με αποτέλεσμα την χαμηλότερη απόδοση του αθλητή. 

2. Εύκολοι τραυματισμοί και χρόνια επώδυνα σύνδρομα και αδυναμία του αθλητή να αθληθεί.

Η πρόκληση είναι μεταξύ της πρόωρης κινητοποίησης με τον 
κίνδυνο της επιδείνωσης του τραυματισμού και της 

επιβράδυνσης επιστροφής στην προπόνηση με απώλεια της 
φυσικής κατάστασης γενικά και κάποιες φορές τη 

δυσχρηστία και ατροφία μυϊκών ομάδων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ



ΔΡΑΣΕΙΣ

 Εξασφαλίζεται η οξυγόνωση – υπεροξυγόνωση των ιστών

 Προάγεται ο αερόβιος μεταβολισμός και η σύνθεση ATP

 «Καθαρίζονται» τα παραπροϊόν του αναερόβιου 
μεταβολισμό. Στις 2 ATA για 45 min ελαττώνεται το 
γαλακτικό οξύ κατά 70% .

 Ελαττώνεται η Αμμωνία μετά την άσκηση

 Ισχυρή Αντί-φλεγμονώδης δράση

 Ελαττώνεται  το Οίδημα στους ιστούς

 Προάγεται ιστική επούλωση  και ανάπλαση

 8 φορές διέγερση του πολλαπλασιασμού των 
βλαστοκυττάρων

 Δημιουργία νέων αγγείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Καταπολέμηση της Μυϊκής κόπωσης        
( μυϊκός κάματος)

 Ελάττωση της Καταπόνησης των 
αρθρώσεων – τενόντων – ραβδομυόλυση 
κ.ο.κ.)

 Επούλωση υποκλινικών 
μικροτραυματισμών σε αρθρώσεις, 
τένοντες,  συνδέσμους και μύες

 Μειώνεται ο πόνος, οίδημα, κράμπες, και 
μουδιάσματα. Delayed Onset Muscle 
Soreness (DOMS)

Μελέτη Fisher σε αθλητές αντισφαίρισης:

 Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο ελάττωσε την 

Αμμωνία Αίματος μετά την προπόνηση

 Υπερβαρικό Οξυγόνο στις (2 ATA ) για 45 λεπτά 

ελαττώθηκε το γαλακτικό οξύ του αίματος κατά 70 %

Η Βελτίωση της αιματικής κυκλοφορίας 
προλαμβάνει την άθροιση του γαλακτικού οξέος 

που προκαλεί μυϊκούς πόνους, γράμπες και 
κούραση που οδηγούν σε τραυματισμούς και 

εξάντληση στην άσκηση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ



Από τις πρώτες εμπειρίες στη χρήση του 

ΗΒΟ ως μέθοδος Αποκατάστασης

 Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 7 αθλητές υποβλήθηκαν σε ΗΒΟ 

 Οι αθλητές αυτοί ΔΕΝ παρουσίασαν πόνους (τάσεις ή οξείς) στους κοιλιακούς 

μύες, πόνους στα γόνατα και οποιαδήποτε παρενέργεια.



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΚΩΣΕΩΝ                                                               
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Μετά από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα αλλά σε κάθε
περίπτωση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 24 ώρες, οι αθλητές
υποβάλλονται σε θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο.

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ
ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΗ

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης ελαττώνοντας την 
κούραση και επιδιορθώνοντας μικροτραυματισμούς.



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

❑ Θεραπεία Αθλητικών κακώσεων

❑ Πρόληψη Τραυματισμών

❑ Βελτίωση Αθλητικών Επιδόσεων



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Το Οξυγόνο είναι βασικό συστατικό της 
κυτταρικής παραγωγής ενέργειας μέσω της 
κυτταρικής (μιτοχονδριακής) αναπνοής.

Αυξάνει τα επίπεδα τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) 
στο σώμα. 
Το ATP είναι ουσιαστικά η «μπαταρία του σώματος».               

Με άλλα λόγια, το πρόσθετο οξυγόνο ενισχύει την 
ενέργεια και προωθεί την ταχύτερη ανάκαμψη από την 
κόπωση με την «επαναφόρτιση" της «μπαταρίας» του 

σώματος.



Μια Γιουγκοσλαβική μελέτη κατέδειξε ότι θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο                    
πριν από τρέξιμο σε διάδρομο ως το σημείο κόπωσης, 

Αυξήθηκε η μέγιστη ταχύτητα καθώς και 

Το VO2max όταν μετρήθηκαν 30 λεπτά και 3 ώρες μετά τη θεραπεία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



 Οι Ιαπωνικές ομάδες ποδοσφαίρου ήταν από τις πρώτες επαγγελματικές ομάδες που ασκήσαν 
συστηματικά το συνολικό θεραπευτικό σχέδιο και εγκαταστήσαν στο προπονητικό τους κέντρο, 
Υπερβαρικό θάλαμο :

Japanese Professional Soccer Team Incorporates HBO Chambers Yokohama, Japan - In October, 2007, Yokohama FC 
(Football Club)

 Ο Dr. Shimatani είχε δηλώσει : «Το ΗΒΟ δουλεύει εξαιρετικά καλά στην ελάττωση του οιδήματος 
από μωλωπισμούς και άλλους τραυματισμούς που δημιουργούνται κατά τα εβδομαδιαία παιχνίδια 
και προπόνηση. Επίσης θεραπεύουμε τους παίχτες πριν τα παιχνίδια για προσαρμογή, ελάττωση 

της κούρασης και προαγωγή της απόδοσης».

“HBO therapy works exceedingly well to reduce edema from contusions and other injuries sustained during weekly soccer matches and 
practices. We also treat our players prior to matches for conditioning, fatigue management, and performance enhancement.”

Japanese Professionals Soccer Teams

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

«ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ» 
Η... ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ! 

Όχι, οι παίκτες της εθνικής Αργεντινής δεν ετοιμάζονται για τη NASA ". 

Απλώς χρησιμοποιούν υπερβαρικούς θαλάμους, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 
ειδικές συνθήκες του αγώνα τους με τη Βολιβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



Explaining how Barcelona players recover quickly despite playing a lot of 
matches

Catalan giants have been performing at such a high level in the last couple of 
seasons, without having suffered a major dip in fitness and how they haven't 
let injuries affect them

Another example of athletes using latest 
technology to ensure they stay injury-free was 
seen some time back when it was revealed that 
World number 1 Novak Djokovic

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

https://static.sportskeeda.com/wp-content/uploads/2016/03/egg-shaped-pressurized-oxygen-chamber-1-1457253147-800.jpg


Aston Villa player uses HBOT to boost 
performance on the pitch!

10 Marathons in 10 Days 
Ellan Laquaniello improved her 

performance by 35%.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ



Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο στην υπηρεσία της 
Αθλητιατρικής στην Ελλάδα  

Ο συχνότερος λόγος είναι οι Αθλητικές Κακώσεις : Οστικό οίδημα – Χρόνια 
Μυοσκελετικά προβλήματα – Τενοντίτιδες – Περιοστίτιδα

Ερασιτέχνες – «Επαγγελματίες» Αθλητές

Επαγγελματίες Αθλητές Ομαδικών και μη Αθλημάτων 
Καλαθοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου, Πετοσφαίρισης, Στίβου, Ρυθμικής Γυμναστικής, Ποδηλάτες, Ταε Κβο Ντε, 

Μουαι Τάι, Δρομείς







ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ





Ο ΠΑΟΚ Η ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ UEFA ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Την προηγούμενη σεζόν, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους μυϊκούς τραυματισμούς. Η κουβέντα 
για τις αιτίες του φαινομένου ήταν καθημερινή, δίχως η απάντηση να είναι σαφής. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν 
μαγικά, ωστόσο, ο Δικέφαλος κατάφερε να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο να αγγίζει πληρότητα ποδοσφαιριστών της τάξης του 99%. Επίδοση που τον κατέταξε στις 
κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη.

Η διαθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών σε προπονήσεις και αγώνες άγγιξε το 99%.

Στις πρώτες τρεις θέσεις του διεθνούς δικτύου τραυματισμού Benchmark

Η σπουδαιότητα της υψηλής διαθεσιμότητας παικτών γίνεται εύκολα αντιληπτή από τις έρευνες της UEFA που 
δείχνουν πως βάσει στατιστικής οι τίτλοι καταλήγουν σε ομάδες που συνολικά στη διάρκεια της σεζόν είχαν 

ποσοστό άνω του 90%. Οι σύλλογοι που βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο όριο έχουν σαφώς μικρότερες 
πιθανότητες να κατακτήσουν ένα τρόπαιο.



✓ Διαθέτουμε από τα υψηλοτέρα ποσοστά επιτυχίας στην Ευρώπη και διεθνώς.

✓ Σχεδιάζουμε ειδική, εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, ΚΑΤΆ ασθενή - ΚΑΤΆ ασθένεια.

✓ Η Θεραπεία διενεργείται στον πλέον σύγχρονο και ασφαλέστερο Θάλαμο Υπερβαρικού οξυγόνου 

(ευρύχωρος 12 Θέσιος, Α/C, τελευταίας τεχνολογίας αναπνευστικό σύστημα).

✓ Στενή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς του ασθενούς  βάζοντας τη θεραπεία με Υπερβαρικό 

Οξυγόνο, μέρος του συνολικού θεραπευτικού σχεδίου.

✓ Καθορίζονται τα συνεργικά θεραπευτικά μέσα ( PRP, PRGF, Βλαστοκύτταρα, Οζονοθεραπεια, κ.α.) και ο 

κατάλληλος χρόνος εφαρμογής του προκειμένου του βέλτιστου αποτελέσματος (Θεραπευτικό πρωτόκολλο)

✓ Εφαρμόζουμε Πρωτοποριακά Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και θεραπευτικές    στρατηγικές μοναδικές στην 

Ευρώπη σε πλήθος νοσολογιών.



3 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ELITE ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

 1ος ΛΟΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

 2ος ΛΟΓΟΣ                                                                                                                        
ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ – ΚΑΚΩΣΕΩΝ

 3ος ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



« για να είναι ο νους υγιής, πρέπει και 
το σώμα να είναι υγιές »


