A KAPUVÁRI SZÉNSAV-GÁZFÜRDŐ BEMUTATÁSA
A Kapuvári Lumniczer Sándor Kórházban 1967-től történik a végtagkeringési zavarban
szenvedő betegek szénsav-gázfürdő kúrával történő sikeres kezelése, rehabilitációja.
A szénsav-gázfürdőnek több évszázados hagyománya van gázforrásokkal, gázömlésekkel
rendelkező országokban.
Már a rómaiak is ismerték ezt a kezelési módot.
Számos közlemény ismerteti az erdélyi gőzlők (mofetták) a népi gyógyászatban történő
kedvező felhasználását.
Kapuvár közelében lévő Mihályi-Répcelak helységek térségében az 1940-es évek óta
működő széndioxid gázkutak teremtettek lehetőséget arra, hogy egy speciális
balneotechnikával szénsav-gázfürdő kerüljön kialakításra.
A megfelelő magas koncentrációjú gáztér létrehozásához a mínusz 79 C o-os szénsavhóra
forró vizet engedve tejfehér szénsavas köd képződik, mely másfélszer nehezebb a
levegőnél és így a speciálisan kialakított kezelőkádat alulról felfelé szabályozható
magasságig tölti ki.
A megfelelő dozírozás biztosítja a fürdő kemospecifikus élettani hatásainak eléréséhez
szükséges paramétereket, ugyanakkor a kezelőkád fedésével a széndioxid káros
mennyiségű belégzése elkerülhető.
Megfelelő szellőző berendezés alkalmazásával a fürdőhelyiség légterében biztosítható az
alacsony széndioxid koncentráció.
A kezeléstechnika pontos betartása mellett a fürdő kellemes és veszélytelen.
A szénsav-gázfürdő a vízfürdővel szemben kímélő jellegű, nem érvényesül a terhelő
hidrosztatikus nyomás, bőrvédő, a fürdőhőmérséklet és a dozírozás könnyebben
szabályozható, lényegesen nagyobb széndioxid koncentráció érhető el. A kapuvári
szénsav-gázfürdő széndioxid koncentrációja 92 vol. %.
A széndioxid a bőrön keresztül a diffúzió törvényei szerint szívódik fel, melynek
mennyisége a fürdő széndioxid koncentrációjától, nedvességtartalmától, hőmérsékletétől és
a fürdési idő hosszától függ. A felszívódó széndioxidnak helyi és általános kemospecifikus
élettani hatásai vannak.
A keringés és légzés szabályozásában élettanilag fontos szerepet játszó széndioxid hatására
a keringés teljesítménye a tartalék kapacitások felhasználásával nő, helyileg a bőr erek
kitágulnak, a szív, agy, vese keringése javul, vérraktárak kiürülnek, légzés mélyül és a
vérelosztás a perifériás keringés szempontjából is kedvezőbbé válik.
A fürdőkezelés kúraszerű alkalmazásának aspecifikus neurohumorális hatásai is vannak,
melyhez a csendes, szép környezet, a tiszta levegő is hozzájárul.
Az intézet Angiológiai Rehabilitációs Osztályán komplex rehabilitációs program keretében
történik a végtag keringési zavarban szenvedő betegek szénsav-gázfürdő kúraszerű
alkalmazása.
Az angiológiailag kivizsgált és kezelt vagy érműtéten invazív beavatkozáson átesett
érbetegek az ország különböző területeiről, szakintézeteiből kerülnek felvételre, vagy
ambuláns kezelésre.
A háromhetes rehabilitációs kúra programjában a rizikó- és kísérőbetegségekre is kiterjedő
szakorvosi ellátás mellett a mozgásterápia, fizikoterápia, dietoterápia, életmódterápia,
pszichoterápia és speciális balneoterápia, a szénsav-gázfürdő tartoznak.
A betegek általános állapotuktól és érbetegségük súlyosságától függően naponta 10-20
perces szénsav-gázfürdőt vesznek.
A betegek fürdés közben alhasi melegérzésről, kellemes végtag bizsergésről, kezelés után
pedig könnyebb mozgásról, a járástávolság növekedéséről számolnak be.
Egy kúra 15 fürdőkezelésből áll.
A több évtizedes tapasztalatok, a közel harmincezer páciens adatai alapján megállapítható,
hogy a betegek 80 %-ánál a járástávolság szignifikánsan nő, 72 %-ánál a műszeres Doppler
index javul.
Az idült vénás elégtelenség talaján kialakult lábszárfekélyek gyógyulását a fürdőkúra
jelentősen elősegíti.

A kiváló eredményeket az Országos Kardiológiai Intézet irányításával
1981-84 között lebonyolított multicentrikus, utánkövetéses vizsgálatok is megerősítették.
A szénsav-gázfürdő legfontosabb javallatai:
- a végtagok idült verőérbetegsége,
- idült vénás elégtelenség,
- idült nyiroködéma,
- érbeidegzési zavarok.
A fürdő kúra évenkénti ismétlésével az érbetegség rosszabbodása, végtagvesztéssel járó
szövődmények kialakulása, rokkanttá válás nagy valószínűséggel elkerülhető.
A szénsav-gázfürdő egészséges, de túlhajszolt, kimerült emberek esetében is nyugtató,
teljesítményt fokozó hatású.
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