
A karboxiterápia ( pneumopunktura )

Az alkalmazás  előnyei 
 Nem igényel sebészeti beavatkozást
 Nem agresszív
 Nem toxikus
 Biztonságos. A kezelések nem okoznak embóliát
 A kezelések ára elérhető szintű mindenki számára
 A kezelés hatásfoka tízszerese a bőrön keresztüli CO2 gázfürdő (mofetta) kezelésének

 A módszer rövid ismertetése

INDAP Insuf széndioxid gáz injektáló  készülék

 Orvosi tisztaságú CO2 gázt injektálnak a bőr alá degeneratív elváltozással járó betegségek esetében
mint  pl.:  osteochondrosis,  porckorong  sérv,  izületi  artrózis.  Az  injektálást  egy  nagyon  vékony
injekciós tűvel ellátott speciálisan kifejlesztett adagolóval (applikátorral) végzik. A szervezeten belüli
biokémiai folyamatok következtében a hajszálerek kitágulnak ( kapillárisok, arteriolák ), ezzel javul a
mikrocirkuláció  és  szövetek  vérellátása,  megszűnik  a  phlebostasis  (  vénás  pangás  ),  csökken  a
fájdalom és fokozódik a helyi  védekezési  mechanizmus.  Ezzel  egyidejűleg fokozódik a szervezet
védekező mechanizmusa  a  környezeti  hatásokkal  szemben  a  CO2 gáz   nagymértékű  antioxidatív
hatásának köszönthetően.  



A maximális  terápiás  hatás  eléréséhez  fontos,  hogy helyesen  legyen  megválasztva  a  gázinjekció
beadásának pontos helye.  A hatás főbb pontjainak számítanak a Zakharyin-Ged féle hiperalgéziás
zóna, trigger pontok, fybromialgiás zónák, akupunktúrás pontok.
A fájdalomcsillapító hatás már az első beavatkozást követően érzékelhető. A CO2 injekciók
kúraszerű alkalmazásával  növelhető a hosszú távú pozitív  gyógyhatás.  E módszer  alkalmazásával
hatásos eredmény érhető el például az izületi merevség kezelése esetében, fájdalom csökkentés illetve
izomgyengeség esetében. A CO2 gázinjekció kúra az artériás vérnyomás csökkenését eredményezi. 

Főbb indikációs területek: 

Angiológia és phlebológia
 A végtagok vérellátási problémái 
 Szív és érrendszeri betegségek ( elsősorban szívelégtelenség, szívritmuszavar ), valamint a 

szív és érrendszer funkcionális zavarai  
 Trofikus fekélyek
 Az alsó végtagok ischaemiás betegsége 
 Perifériás artériás betegség ( Nem elégséges perifériás vérkeringés )
 Cerebrovasculáris betegségek
 Diabéteszes angiopátia 
 Visszértágulat 

Neurológia
 Stroke utáni állapot
 A központi idegrendszer funkcionális zavarai 
 Hypersympathicotoniás vegetatív distónia
 Az izületek és gerinc degeneratív elváltozásai
 Az izületek és gerinc éles fájdalma 
 Felső végtagok vasomotoros elváltozása: vasoneurozisok Raynaud-szindróma, acrocyanosis
 Vasomotoros cephalgia: migrén, Meniere-szindróma 

Bőrgyógyászat ( dermatológia ) 
 Psoriasis
 Alopecia (hajhullás) 
 Ekcéma
 Allergiás dermatitisz

Plasztikai sebészet 
 Zsírleszívás előtt és után ( liposzakció)
 A zsírleszívás szövődményei
 Égési sérülések rehabilitációs kezelése 

Esztétika ( kozmetikai kezelések )
 Az epidermisz fiatalítása
 Sztriák, hegek kezelése
 Cellulitisz ( narancsbőr)
 Helyi elzsírosodás
 Duzzadt arc és végtagok
 A szem alatti körök csökkentése ( helyettesíti a blefaroplasztikai beavatkozást ) 
 A bőr általános petyhüdtsége, csökkent izomtónusú és turgorú bőr
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