Regulamin korzystania z sesji normobarycznej
w Studio Wigor Normobaria
1. Przed rozpoczęciem sesji normobarycznej użytkownik zobowiązany jest zapoznania
się z regulaminem, wypełnienia Karty klienta i poinformowaniu obsługi komory o
możliwych przeciwwskazaniach wymienionych w części „Przeciwwskazania do sesji
w komorze normobarycznej”.
2. Zaleca się przed sesją w komorze normobarycznej: spożycie posiłku minimum
1 godzinę przed, zmycie makijażu, nie używanie lakieru do włosów, perfum, a jeśli
używa się kosmetyków, to żeby były one jak najbardziej naturalne (w celu
zwiększenia ekspozycji organizmu na warunki panujące w komorze)
3. Zakaz spożywania posiłków w komorze (nie dotyczy osób w wyjątkowej sytuacji
zdrowotnej, np. chorzy z cukrzycą, kobiety w ciąży i małe dzieci)
4. Do komory normobarycznej nie wolno wnosić: zapalniczek, zapałek, ani innych
źródeł ognia. Wewnątrz komory obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego
ognia, palenia papierosów, e-papierosów itp. oraz spożywania alkoholu i wszelkich
substancji psychoaktywnych, jak też przebywania pod ich wpływem w komorze.
5. W komorze normobarycznej zabronione jest dotykanie lub ingerowanie w urządzenia
sterujące prawidłową pracą komory tj. panel kontrolny, czujniki poziom tlenu,
ciśnienia, dwutlenku węgla, wodoru, wilgotności i inne.
6. W przypadku korzystania z toalety obowiązuje zakaz wrzucania do sedesu
czegokolwiek innego niż papier toaletowy dostępny w komorze. Toaleta obsługuje
tylko papier specjalny. Wrzucenie innych środków higieny itp. spowoduje awarię.
7. Wnoszenie sprzętu elektronicznego do komory – na własną odpowiedzialność
( z powodu dużej wilgotności powietrza, sprzęt może ulec uszkodzeniu). Słuchanie
muzyki lub innych audycji dźwiękiowych w czasie sesji w komorze, wyłącznie przez
słuchawki.
8. W komorze funkcjonuje kilkustopniowy system zabezpieczeń. W przypadku
konieczności nagłego opuszczenia komory należy powiadomić personel lub w
ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się przy wyjściu
z komory. Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z opłatą
w wysokości 1000 PLN (koszt ponownego uruchomienia komory).
9. Sesja dzienna w komorze trwa do 2 godzin. Okres ten obejmuje również przejście
przez śluzę przy wejściu i wyjściu z komory.
10. Sesja nocna w komorze trwa do 10 godzin, 30 minut i obejmuje przejście przez śluzę
przy wejściu i wyjściu z komory. W czasie sesji nocnej, zapewniamy w komorze
łóżko, natomiast nie zapewniamy pościeli (poduszkę i śpiwór lub inne okrycie Klient
przynosi ze sobą).

11. Opiekun osoby niepełnosprawnej odpowiada za pomoc przy jej wejściu i wyjściu
z komory normobarycznej, pomoc z korzystania z toalety oraz wykonywanie
pozostałych obowiązków wynikających ze sprawowania opieki nad osobą
niepełnosprawną.
12. Osoby będące w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytym leczeniu
onkologicznym korzystają z sesji w komorze normobarycznej tylko za zgodą lekarza
prowadzącego.
13. Dzieciom podczas sesji w komorze musi towarzyszyć opiekun. Ze względów
bezpieczeństwa do komory nie mogą wejść dzieci które nie potrafią zakomunikować
problemów bólowych w czasie kompresji w śluzie (niemowlęta i małe dzieci).
14. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy
niezwłocznie poinformować o tym operatora komory.
15. Korzystanie z komory normobarycznej odbywa się zgodnie z zaleceniami i
poleceniami operatora komory, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią
dbałość o sprzęt.
16. Za wszelkie zniszczenia i szkody dokonane w komorze odpowiadają sprawcy. W
przypadku zniszczeń dokonywanych przez dzieci koszty pokrywają opiekunowie.
17. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z
ich przeznaczeniem.
18. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego lub
innego pracownika.
19. W komorze funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających w komorze.
20. Użytkownik korzysta z komory Normobarycznej na własną odpowiedzialność oraz
oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do odbycia takiej sesji.

