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Opis kriokomory 

Przewiduje się 4-osobową kriokomorę ogólnoustrojową, jednopoziomową w wersji 

tradycyjnej w formie zamkniętej z dachem, z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim. Komora 

ma spełniać wymogi NFZ. Komora powinna składać się z poszczególnych elementów: 

a) przedsionka ze ścianami wypełnionymi izolacją termiczną, 

b) komory właściwej ze ścianami wypełnionymi izolacją termiczną, 

c) drzwi zamykanych za pomocą magnetycznych zamków bezpiecznych oraz wyposażonych w 

okna o wymiarach 60 cm x 60 cm umożliwiające obserwację pacjentów, 

d) instalacji kriogenicznej, 

e) dotykowego panelu informacyjno-sterującego w rozmiarze od 15” do 17’’, 

f) pokrycia ścian impregnowaną woskiem boazerią z drewna lipowego, 

g) włącznika głównego zasilania kriokomory w szafie sterowniczej, 

h) zespołu regeneracji z nadmuchem ciepłego powietrza, 

i)  zespołu przygotowania i uzdatniania powietrza z regulacją natężenia napływu do komory 

kriogenicznej, 

j) podłoga kabiny wstępnej i kabiny zabiegowej na tym samym poziomie, 

k) podłoga wykończona antypoślizgową blachą ryflowaną, 

 

 Kriokomora od góry zamknięta sufitem (kabiny szczelne), ma składać się z komory 

właściwej, przedsionka i pomieszczenia technicznego, w którym ma znajdować się: układ 

przygotowania powietrza oddechowego, urządzenia sterowania przepływem czynnika 

chłodzącego oraz szafa zasilająco-sterownicza. 

 Od wewnętrznej strony, kriokomora wyłożona specjalnie selekcjonowany i impregnowanym 

drewnem lipowym. System wymienników ciepła odgrodzony od wnętrza kabiny boazerią z 

drewna lipowego. Wszystkie parametry pracy kriokomory muszą być w przejrzysty dla obsługi 

sposób wyświetlane na panelu sterującym. 

 Do zasilania kriokomory stosowany ma być ciekły azot. Zbiornik na ciecz kriogeniczną 

sytuowany ma być na zewnątrz budynku, w miejscu umożliwiającym łatwy dojazd autocysterny 

z ciekłym azotem. Ciekły azot dostarczany ma być ze zbiornika zewnętrznego rurociągiem 
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kriogenicznym izolowanym próżniowo do wymienników ciepła wewnątrz kriokomory.  

 Na wszystkie rozwiązania techniczne, materiały użyte do budowy kriokomory oraz jej 

wyposażenie Wykonawca kriokomory winien posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności, 

atesty, aprobaty techniczne, itp. 

 Kriokomora przeznaczona do krioterapii całego ciała tzn. do prowadzenia zabiegów 

krioterapii ogólnoustrojowej pacjenta łącznie z jego głową. Medium dostarczającym zimno w 

komorze jest ciekły azot (LN2) przechowywane w zbiorniku kriogenicznym. Minimalna 

temperatura osiągana w kriokomorze - 160° C (113° K). 

Budowa i wygląd kriokomory 

Kriokomora składa się z dwóch pomieszczeń, z których jedno jest komorą zabiegową, 

w której panuje temperatura właściwa dla zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej oraz przedsionka. 

Przedsionek ma służyć do stopniowego przyzwyczajenia pacjenta do temperatury panującej w 

komorze zabiegowej oraz minimalizuje straty związane z pracą kriokomory. Cała kriokomora 

powinna być zabudowana sufitem (kriokomora zamknięta). 

Na przedniej ścianie kriokomory umieszczony powinien być ekran panelu dotykowego o 

rozmiarze od 15 do 17 cali, służący do sterowania urządzeniem i monitorowania wszystkich 

parametrów jego pracy. Na przedniej ścianie kriokomory obok panelu sterującego ma znajdować 

się tylko panel sterujący oraz lampa alarmowa. Wymiary kriokomory: 3 500 x 2 000 x 2 500 mm. 

Panel sterujący ma składać się wyłącznie z ciekłokrystalicznego wyświetlacza dotykowego, 

na którym wyświetlany ma być program sterujący kriokomorą. 
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Specyfikacja techniczna instalacji izolowanej próżniowo do zasilania kriokomory ciekłym 

azotem: 

1. Średnica wew. 15 mm i średnicy zew. 60,3 mm. Długość instalacji 19.5 m. Instalacja będzie 

wykonana z rur ze stali 1.4301 oznaczenie wg normy europejskiej. 

2. Wykonanie instalacji odprowadzającej zimne pary azotu z kriokomory pod zbiornik 

kriogeniczny o średnicy 33.7 mm i długości 20 m z rury ze stali 1.4301 oznaczenie wg 

normy europejskiej. 

Wejście instalacji do budynku będzie uszczelnione pianką poliuretanową i zakryte 

maskownicą. 

3. Wykonanie wykopu o wymiarach 700 x 1 000 mm x 18.5 m, podsypanie piaskiem, 

zasypanie i zagęszczenie.  

Odcinki instalacji przechodzące pod drogą będą zabezpieczoną rura osłonową z PCV 

o średnicy 160 mm. Końcówki rury osłonowej będą uszczelnione pianką poliuretynową. 

Po położeniu instalacji w wykopie wykonanie próby szczelności. Ciśnienie próby 15 bar. 

 

 


