
Τι είναι η θεραπεία 
με Υπερβαρικό Οξυγόνο

Η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο ή 
Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία (ΥΒΟ) είναι 
η εισπνοή 100% οξυγόνου σε αυξημένη 
πίεση (δηλαδή σε πίεση περιβάλλοντος 
μεγαλύτερη της μιας ατμόσφαιρας (1 ΑΤΜ). 
Διενεργείται εντός ειδικού θαλάμου (θάλαμος 
αποσυμπίεσης). Το θεραπευτήριό μας διαθέτει 
υπερσύγχρονο, πολύχωρο, τελευταίας γενιάς 
θάλαμο αποσυμπίεσης. 
Με την εισπνοή οξυγόνου σε Υπερβαρικό 
περιβάλλον, το οξυγόνο διαλύεται στο αίμα 
έως και 20 φορές περισσότερο και έτσι, 
ο οργανισμός μπορεί να μεταφέρει περισσότερο 
οξυγόνο σε περιοχές με επηρεαζόμενη 
αιμάτωση π.χ. περιοχές που έχουν οίδημα, 
φλεγμονή, αγγειακά κ.λπ. προβλήματα. 
Με τη θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο 
βελτιστοποιείται η δράση της θεραπευτικής 
αγωγής, περιορίζοντας την έκταση της βλάβης 
και επιταχύνοντας την επούλωση και την ίαση.

Στις μέρες μας η θεραπεία με Υπερβαρικό 
Οξυγόνο εφαρμόζεται σε μια πληθώρα 
παθήσεων της παθολογίας και χειρουργικής 
σε πάνω από 7.500 κέντρα Υπερβαρικής 
Ιατρικής σε όλο τον κόσμο.

Γιατί πρωτοπορούμε
• Διαθέτουμε από τα υψηλότερα 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 
12θέσιος, 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.
• Εφαρμόζουμε πρωτοποριακά θεραπευτικά πρωτόκολλα 
και θεραπευτικές στρατηγικές μοναδικές στην Ευρώπη 
σε πλήθος νοσολογιών.

 Αποκατάσταση ορθοπεδικών παθήσεων – Αναγεννητική 
ορθοπαιδική - Βελτίωση αθλητικών επιδόσεων 
Kiel protocol
 Διαβητικό πόδι – Φλεβικά έλκη – Διαταραχή επούλωσης 

τραυμάτων Texas protocol
 Βλάβες λόγω ακτινοβολίας σε νεοπλασματικές νόσους 

(Ογκολογικοί ασθενείς)
 Περιστατικά πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής 

LA. protocol
 Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων 

Neurovital protocol
 Πρόληψη και θεραπεία νευροεκφυλιστικών νόσων 

Harch protocol
 Ευεξία – Well Being – Αντιοξειδωτική εφαρμογή

Whitaker protocol
 Αυτισμός – Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή 

Dan protocol

σε πάνω από 7.500 κέντρα Υπερβαρικής 
Ιατρικής σε όλο τον κόσμο.

Oφέλη της θεραπείας 
με Yπερβαρικό Oξυγόνο

• Εξασφάλιση της οξυγόνωσης των ιστών

• Δημιουργία νέων αγγείων

• Δημιουργία κολλαγόνου και οστού 

• Ισχυρή αντί-φλεγμονώδης δράση

• Ελάττωση του οιδήματος στους ιστούς

• Αντιμικροβιακή δράση

• 8 φορές διέγερση πολλαπλασιασμού 
των βλαστοκυττάρων

• Εξασφάλιση της απαραίτητης ενέργειας 
των κυττάρων
  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ενημερωθείτε για τα ανταγωνιστικά 
οικονομικά μας πακέτα

210 48 09 341  
210 48 09 000
Κινητό : 690 943 5264
E- mail:   ypervarikometropolitan@gmail.com

Eθνάρχου Μακαρίου 9 
& Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο
www.metropolitan-hospital.gr

Το METROPOLITAN HOSPITAL 
είναι το μόνο ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Ελλάδα 

που παρέχει θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο, 
προσφέροντας στους ασθενείς του

 τεχνολογία αιχμής στη σύγχρονη θεραπευτική

ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ 
ΟΞΥΓΟΝΟ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΙΧΜΗΣ 

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ –ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
KIEL PROTOCOL

• Ακρογωνιαίος θεραπευτικός παράγων σε χρόνια υποτρο-
πιάζουσα οστεομυελίτιδα, τενοντίτιδες, περιοστίτιδα κ.ά.
• 90% αποκατάσταση σε πώρωση καταγμάτων, οστικό οίδημα, 
άσηπτη νέκρωση οστών σταδίου Ι και ΙΙ
• Οστεοαρθρίτιδα (Συνδυασμός με βλαστοκύτταρα, αυξητικούς 
παράγοντες κ.ά.) • Σύνδρομο Διαμερίσματος • Σύνδρομο 
Συνθλίψεως • Επιτάχυνση μετεγχειρητικής αποκατάστασης 
(π.χ. μηνίσκων, χόνδρων, τενόντων) κατά 60%. 
• Ελάττωση του χρόνου αποκατάστασης αθλητικών 
κακώσεων κατά 55% σε διαστρέμματα, συνδεσμικές 
κακώσεις, μυϊκές θλάσεις

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
• Βελτίωση Αθλητικών Επιδόσεων 
• Πρόληψη τραυματισμών (Βελτιστοποίηση της 
αποκατάστασης μεταξύ προπονήσεων ή/και αγώνων

ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΣΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ 
(ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ)

Είναι η ΜΟΝΗ θεραπεία που αποκαθιστά τις παραπάνω 
βλάβες και εφαρμόζεται σε: • Μετακτινικές διαταραχές 
κεφαλής – τραχήλου - Λάρυγγος • Μετακτινική κολίτιδα – 
πρωκτίτιδα • Αιμορραγική κυστίτιδα • Μετακτινικές 
διαταραχές Κ.Ν.Σ. και Νωτιαίου Μυελού

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ – ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ – 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
TEXAS PROTOCOL

• 92% επούλωση σε διαβητικά τραύματα, έλκη φλεβικής 
στάσης και τραύματα που δεν επουλώνονται και αποφεύγεται 
ο ακρωτηριασμός, παρά την αρχική πρόβλεψη
• Σημαντική επιπρόσθετη ελάττωση του ποσοστού 
ακρωτηριασμού άκρων:
- Κατά 65% σε απόφραξη - θρόμβωση αγγείου άκρων 
- Κατά 80% σε περιπτώσεις συνδρόμου διαμερίσματος
και συνθλίψεως

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
NEUROVITAL PROTOCOL 

• Τα υψηλότερα ποσοστά αποκατάστασης σε νευρολογικές 
υπολειμματικές βλάβες μετά από:
- Ισχαιμικό Εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικές βλάβες 
νωτιαίου μυελού
- Τραυματικές βλάβες εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού 
- Σκλήρυνση κατά πλάκας και λοιπές φλεγμονώδεις 
και εκφυλιστικές βλάβες του εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού
• Πρόληψη και θεραπεία νευροεκφυλιστικών νόσων 
HARCH PROTOCOL
• Απόλυτη ένδειξη με υψηλά ποσοστά αποκατάστασης οξείας 
πάρεσης προσωπικού νεύρου (Bell’s palsy) και άλλων μόνο 
ή πολυνευροπαθειών
• Το υψηλότερο ποσοστό στη διεθνή βιβλιογραφία για τη 
βελτίωση της κλινικής εικόνας στον Αυτισμό (55% - 60%)
DAN PROTOCOL

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

• 97% πλήρους αποκατάστασης της ακοής σε περιπτώσεις 
οξείας νευροαισθητηριακής βαρηκοΐας/κώφωσης 
και ακουστικού τραυματισμού
• Απόλυτη ένδειξη με υψηλά ποσοστά αποκατάστασης 
της οράσεως σε περιπτώσεις αποφρακτικών αγγειοπαθειών

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
• Ελαττώνεται ο χρόνος νοσηλείας και αποφεύγονται 
οι επιπλοκές 
• Ελαττώνεται η πιθανότητα δημιουργίας ουλής 
• Ελαττώνεται η έκταση και το πάχος της πλαστικής 
αποκατάστασης σε βαρύτερα περιστατικά

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
L.A. PROTOCOL

• Εξασφάλιση της βιωσιμότητας και επιτυχούς 
επούλωσης μοσχευμάτων 
• Επιτάχυνση αποκατάστασης μετά από επεμβάσεις 
αισθητικής πλαστικής χειρουργικής
• Πρόληψη της πρόωρης γήρανσης, προαγωγή της ευεξίας 
και εφαρμογές Κοσμητικής και Αισθητικής Ιατρικής
Μοναδική θεραπευτική προσέγγιση που εξασφαλίζει 
την κολλαγογένεση και τη νεοαγγείωση

  


