Regulamin korzystania z Sali Terapii Hiperbarycznej
w Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
1. Sala terapii hiperbarycznej przeznaczona jest do prowadzenia tlenoterapii w komorze
hiperbarycznej.
2. Warunkiem bezpiecznego użytkowania
przestrzeganie ogólnych zasad BHP i ppoż.
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3. Przebywanie na sali terapii hiperbarycznej dozwolone jest tylko w obecności osoby
przeszkolonej w obsłudze komory hiperbarycznej zwanej dalej operatorem komory.
Za bezpieczeństwo pacjentów odpowiedzialna jest osoba przeprowadzająca terapię.
4. Odpowiedzialnymi za stan sali, sprzętów i urządzeń są pracownicy Centrum.
5. Pacjent przed wejściem do komory hiperbarycznej zobowiązany jest założyć
bawełnianą odzież (100% bawełny). Pacjent ponosi odpowiedzialność za posiadanie
właściwej odzieży do przeprowadzenia zabiegu tlenoterapii.
6. Przed wejściem do komory hiperbarycznej pacjent proszony jest o skorzystanie
z toalety, demakijaż oraz usunięcie biżuterii i protez uzębienia.
7. Przed rozpoczęciem tlenoterapii hiperbarycznej pacjent zobowiązany jest dostarczyć
zaświadczenie od lekarza informujące o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia terapii
oraz wypełnić zgodę pacjenta na wykonanie zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej.
8. Do komory hiperbarycznej nie wolno wnosić: sprzętu grającego (tj. mp3, walkman,
telefon, itp.), zapalniczek, zapałek, syntetycznych ubrań i materiałów (tj. prześcieradło,
poduszka, koc, itp.).
9. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie
poinformować o tym operatora komory.
10. Korzystanie z komory hiperbarycznej odbywa się zgodnie z zaleceniami i poleceniami
operatora komory, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.
11. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
12. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zabieg
lub innego pracownika Centrum.
13. Terapia w komorze hiperbarycznej może być przeprowadzana tylko w obecności
osoby przeszkolonej z obsługi komory hiperbarycznej.
14. Masa pacjenta nie powinna przekraczać 135 kg. Przy pacjentach o dużych wagach
należy zachować szczególną ostrożność.
15. Dzieciom podczas sesji w komorze może towarzyszyć opiekun, za zgodą operatora
komory.
16. Na terenie sali nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
17. Za rzeczy wartościowe pozostawione w sali operator komory nie odpowiada.
18. Na koniec dnia pracownicy mają obowiązek uporządkować stanowiska pracy,
zabezpieczyć i wyłączyć sprzęt.

