
18

www.praktycznafizjoterapia.pl

ARTYKUŁ NAPISANY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ  
KINESIS ANDRZEJ BORUTA

DRY CARBONIC BATHS

|  zabiegi fizykoterapeutyczne
|  kąpiel kwasowęglowa
|  sucha kąpiel kwasowęglowa

SŁOWA KLUCZOWE:

SUCHE KĄPIELE 
KWASOWĘGLOWE

MGR ALEKSANDRA BAUER
WYŻSZA SZKOŁA FIZJOTERAPII WE WROCŁAWIU

DR N. MED. MAREK WIECHEĆ 
CENTRUM REHABILITACJI „MARKMED”  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W
ody kwasowęglowe najczęściej są stosowane 

w postaci wód naturalnych. Do celów leczni-

czych wykorzystuje się również wody kwa-

sowęglowe wytworzone sztucznie. Lecznicze 

działanie wód wodorowęglanowych opiera się głównie 

na obecności naturalnego dwutlenku węgla oraz w mniej-

szym stopniu na towarzyszących wodorowęglanach. 

Dwutlenek węgla jest nietoksycznym, bezbarwnym, niepal-

nym gazem, który w zależności od ciśnienia lepiej lub gorzej 

rozpuszcza się w wodzie. Dwutlenek węgla jest ok. półtora 

raza cięższy od powietrza, dlatego też gromadzi się przy 

ziemi, wypierając tlen. Kwas węglowy H
2
CO

3
 to wodny roz-

twór dwutlenku węgla CO
2
.

| Rodzaje zabiegów
Odmianą zabiegów z wykorzystaniem dwutlenku węgla są 

suche kąpiele kwasowęglowe, nazywane także gazowymi 

kąpielami kwasowęglowymi. Stosuje się je przede wszystkim 

wtedy, gdy konieczne jest wyłączenie działania hydrostatycz-

nego wody. Do kąpieli gazowych naturalnych wykorzystuje 

się dwutlenek węgla z tzw. mofet, czyli ujęć naturalnego CO
2
 

wydobywającego się z ziemi lub poprzez odgazowanie wody 

wodorowęglanowej bogatej w CO
2
. Do celów medycznych 

stosuje się także sprężony CO
2 
przechowywany w butlach 

stalowych. Podczas kąpieli gazowych w dwutlenku węgla naj-

więcej gazu do organizmu człowieka przenika przez skórę 

brzucha i pleców, najmniej – w częściach dystalnych kończyn. 

Kwas węglowy do celów terapeutycznych wykorzystuje się już od kilku stuleci. Pierwsze 
informacje dotyczące korzystnego wpływu kąpieli gazowych CO

2
 na leczenie dny mocza-

nowej i narośli w obrębie stopy pochodzą z 1778 r. Prawie 100 lat później paryski chirurg 
Demarquay osiągnął bardzo dobre rezultaty w leczeniu ran, posługując się kąpielami 
gazowymi. Szeroka dokumentacja terapeutycznego zastosowania kwasu węglowego  
w medycynie pochodzi z XIX w. Z biegiem lat i z postępującym rozwojem lecznictwa uzdro-
wiskowego kwas węglowy – a szczególnie wody kwasowęglowe – znalazł zastosowanie 
w leczeniu coraz większej liczby schorzeń.

|  physiotherapeutic treatments
|  carbonic acid bath
|  dry carbonic acid bath
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Podwyższone wchłanianie gazu ma miejsce przy zwiększonym 

przekrwieniu, co łączy się z podwyższoną temperaturą skóry 

i wzmożoną przemianą materii. 

Kąpiel kwasowęglowa „mokra” trwa średnio 6–12 min. 

Wykonuje się ją trzy–cztery razy w tygodniu. Nie powinno 

się przekraczać liczby 12–15 zabiegów. 

Gazowa kąpiel kwasowęglowa trwa średnio od ok. 15 do 

 30, a nawet 45 min lub według zaleceń kierującego. 

| Wpływ kąpieli gazowych CO
2
  

na organizm
Na początku kąpieli u pacjenta często następuje obniżenie 

temperatury skóry w granicach 0,4–0,5°C. Pod koniec zabiegu 

temperatura nieznacznie wzrasta. 

Podczas pierwszych trzech minut zabiegu następuje wy-

raźny spadek ciśnienia krwi, a w kolejnych minutach spada 

ono stopniowo. Nagły spadek ciśnienia krwi na początku 

zabiegu wskazuje na procesy odruchowe wywołane przez 

kwas węglowy. 

Częstotliwość tętna wzrasta w miarę trwania zabiegu. 

Po mniej więcej 15 min tętno osiąga maksymalny poziom i nor-

malizuje się dopiero po blisko 30 min po zakończeniu zabiegu. 

URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI W CO2 - CARBOJET

CARBOJET to urządzenie do suchych kąpieli w CO2 będące odmianą kąpieli kwasowęglowych. CARBOJET jest najbardziej 
skutecznym urządzeniem do kąpieli w dwutlenku węgla, które swym kształtem umożliwia kąpiel całego ciała (wyłączając 
jedynie głowę). Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesny, mikroprocesorowy system sterowania i kontroli zabie-
gu, pozwalający na regulację podstawowych parametrów zabiegowych, tj. temperatury i dawki gazu leczniczego, a także 
ustawienie i odmierzanie czasu zabiegu. Suche kąpiele kwasowęglowe (w dwutlenku węgla) są zabiegiem refundowanym 
przez NFZ.

Zalety suchych kąpieli w CO2 w porównaniu z kąpielami wodnymi:
• możliwość wykonywania zabiegu bez rozbierania pacjenta, 
• siedząca pozycja podczas zabiegu gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta 

ze względu na brak ryzyka przekrwienia mózgu, tak jak jest to w przypad-
ku zabiegów w pozycji leżącej, zwłaszcza u osób z zaburzeniami krążenia,

• znacznie mniejsze zużycie gazu,
• skrócenie czasu przygotowania zabiegu (brak konieczności napełniania i 

opróżniania wanny), 
• łatwiejsza instalacja urządzenia (nie jest potrzebne doprowadzenie i 

odprowadzenie wody),
• skuteczniejsze działanie w wybranych schorzeniach,

DANE TECHNICZNE aparatu CARBOJET:
• zautomatyzowany przebieg zabiegu 
• skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej
• automatyczne uzupełnianie CO2 oraz cyrkulacja gazu pod kopułą aparatu zapewnia wysokie skoncentrowanie 

gazu w komorze zabiegowej
• automatyczne nawilżanie i ogrzewanie CO2 zwiększa efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia 

Kąpiele gazowe CO
2
 powodują rozszerzenie naczyń tęt-

niczych, poprawę mikrokrążenia oraz zwiększenie motoryki 

nerwów naczyniowych. Dodatkowo występuje nasilenie diu-

rezy oraz zwiększone wydalanie sodu z organizmu. Finalnym 

ogólnoustrojowym efektem suchych kąpieli kwasowęglo-

wych jest regulacja i poprawa funkcjonowania układu krą-

żenia, wzrost pojemności wyrzutowej serca przy zwolnionej 

akcji serca, poprawa ukrwienia mięśnia sercowego, zmniej-

szenie naczyniowych oporów obwodowych oraz obniżenie 

ciśnienia krwi. Kąpiele gazowe powodują także poprawę 

elastyczności naczyń krwionośnych, poprawę trofiki skóry, 

aktywizację procesów przemiany materii w skórze, ocieple-

nie skóry kończyn, osłabienie świądu skóry oraz działanie 

przeciwzapalne. 

| Formy przeprowadzania zabiegu
Suche kąpiele kwasowęglowe odbywają się w formie zbio-

rowej i indywidualnej. 

Gazowe kąpiele zbiorowe odbywają się w specjalnie 

do tego zbudowanych pomieszczeniach/komorach. Głów-

na komora zabiegowa jest wgłębiona w podłogę na mniej 

więcej 100–140 cm, a na bocznych ścianach rozmieszczone 

REKLAMA



20

www.praktycznafizjoterapia.pl

są siedziska. Każde siedzisko wyposażone jest w osłonę 

sięgającą od podłogi aż po szyję. Podczas zabiegów wyko-

rzystuje się najczęściej naturalny wypływ dwutlenku węgla 

ze źródeł lub odwiertów, rzadziej z butli ze stężonym CO
2
. 

Bardzo ważnym elementem jest przestrzeganie reżimu 

dotyczącego stężenia CO
2
, które powinno się utrzymywać 

w granicach 0,1% i nie przekraczać 0,15% w powietrzu od-

dechowym pacjentów. Temperatura powietrza w zbioro-

wych kąpielach gazowych powinna wahać się w przedziale 

24–26°C przy wilgotności powietrza 45–65%. Czas kąpieli 

powinien wynosić 30–45 min. Zabiegi mogą być wykony-

wane codziennie lub trzy–cztery razy w tygodniu.

Gazowe kąpiele indywidualne odbywają się w spe-

cjalnych urządzeniach, szafkach, komorach lub workach 

ze specjalnego tworzywa, które ze względu na swój kształt 

umożliwiają kąpiel całego ciała z pominięciem głowy. W za-

biegach tych CO
2
 wprowadzany jest zazwyczaj ze stalowych 

butli. W komorze lub szafce pacjent ubrany w lekką odzież 

zajmuje miejsce siedzące. Głowa pacjenta wystaje poza 

gazoszczelną pelerynę, która odgradza go od CO
2
 znajdują-

cego się w komorze. Wysycenie komory dwutlenkiem węgla 

uzyskuje się w 95-100%. Czas zabiegu waha się w przedziale 

30–45 min. Zabiegi powinny być wykonywane dwa–trzy 

razy w tygodniu. 

| Zalety zabiegu
Suche kąpiele kwasowęglowe w porównaniu z kąpielami 

wodnymi posiadają następujące zalety:

�� nie obciążają serca ciśnieniem hydrostatycznym, 

�� zabieg wykonywany jest bez rozbierania pacjenta,

�� siedząca pozycja podczas zabiegu gwarantuje bezpie-

czeństwo pacjenta,

�� istnieje możliwość wykonywania zabiegów z dala od na-

turalnych źródeł lub odwiertów CO
2
,

�� zużywa się znacznie mniej gazu,

�� montaż i eksploatacja urządzenia do zabiegu są łatwe.

Główne wskazania do suchych  
kąpieli kwasowęglowych: 
�� miażdżyca naczyń, 
�� angiopatia cukrzycowa, 
�� zespół stopy cukrzycowej, 
�� żylaki, w tym z niedużymi przewlekłymi owrzodzeniami, 
�� zespoły po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył, 
�� stany po operacjach naczyniowych, 
�� zaburzenia krążenia limfatycznego, 
�� nerwice naczynioruchowe, 
�� zaburzenia krążenia obwodowego w schorzeniach 
wątroby, nerek oraz w schorzeniach endokrynologicznych 
i metabolicznych, 
�� nadciśnienie tętnicze, 
�� choroba wieńcowa, 
�� zaburzenia lipidowe, 
�� choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów  
kręgosłupa,
�� neuropatie obwodowe. 

Przeciwwskazania do suchych  
kąpieli kwasowęglowych: 
�� ostre stany zapalne i gorączkowe, 
�� niestabilna choroba niedokrwienna serca, 
�� niewydolność krążenia, 
�� niewydolność nerek, ostre choroby nerek, 
�� nadczynność tarczycy, 
�� zaburzenia krzepliwości krwi. 

Sucha kąpiel kwasowęglowa stanowi doskonały przykład 

modyfikacji dobrze znanego zabiegu uzdrowiskowego 

do możliwości wykorzystania go i zastosowania w wa-

runkach praktycznie każdej placówki fizjoterapeutycznej, 

tym bardziej że zasadność stosowania tego zabiegu po-

twierdza jego skuteczność w terapii i uzyskiwane efekty  

lecznicze.
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