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▪ 2008. óta a Hermina Hidegterápiás Központ Vezetője 

 

▪ 2009-2013-ig a Triatlon válogatott szakmai kordinátora 

 

▪ 2014-től dolgozom válogatott Öttusázókkal 
 



MÉRT EZEKRŐL A TERÁPIÁKRÓL BESZÉLÜNK? 
▪ Jelenleg, mindkét terápia úttörőnek számít Magyarországon 

▪ Mellékhatás mentesek 

▪ Segítségükkel a versenyző sokkal több minőségi munkát végezhet 

▪ Csökkenhet a túlterhelésből adódó sérülés kockázata 

▪ Gyorsulhatnak a regenerációs folyamatok 

▪ Csökkenhet a rehabilitációs idő 

 



MÉRT IDŐSZERŰ EZEKRŐL A MÓDSZEREKRŐL 
BESZÉLNI? 
▪ 20-25 éve több sportoló volt a rendszerben, nagyobb volt a merítés, más volt a pályán tartás 

lehetősége 

▪ Magyarországon és a világon bárhol, az egyéni pusztán fizikai teljesítményen túl a technikai 
támogatás, - felkészültség, - a támogató csapat is egyre nagyobb szerepet kap 

▪ Kevesebb sportolóból kell egy felgyorsult világban a legjobbat kihozni 

▪ A sérülésekből való felépülés gyorsasága, a pontosan időzített terhelés most is kulcs fontosságú 

▪  Sportorvosi felépülési előrejelzések és ezek pszichológiai hatása a sportolóra negatívan hathat és  
jelentősen kihat a felkészülésére. Bármi ami ebből kimozdítja, pozitív irányba hat. 

▪ 20 év alatt sokkal  többet megtudtunk az emberi szervezetről, a működéséről, pontosabban tudjuk 
a terhelést beállítani, pontosabban ismerjük az izmok, a csontok, a hormonok stb. működését 
(őssejt kutatás, génterápia, stb.) 

▪ Ha már ennyi minden tudás a rendelkezésünkre áll, mért ne használnánk? Mért ne 
hasznosíthatnánk a tudást úgy, hogy a sportolóink egészségesebbek, jobbak, erősebbek legyenek.  



MEGENGEDETT TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ 
MÓDSZEREK 
▪ Krio terápia 

▪ Hidegkamra bemutatása 

▪ Működése és a szervezetre gyakorolt hatása 

▪ Rehabilitációban és a regenerációban betöltött szerepe 

▪ Antigravitációs futógép (AlterG) 

▪ Bemutatása, működési elve 

▪ Alkalmazása 



KRIO TERÁPIA 
TELJESTEST-HIDEGTERÁPIA 2008-TÓL MAGYARORSZÁGON IS 



KEZELÉS -110°C-ON 

▪ Előhűtés: - 60°C  30 sec. 

▪ -110°C 1-4 perc 

▪ Irreverzibilis változások: 8  perc 
után 



KEZELÉS -110°C-ON 

Akrákat védő ruházat: kesztyű,  

fülvédő, fürdőruha, zokni, vastag  talpú 

cipő 

Ruházat 

Indikációfüggő, rendszerint 10-40  

kezelés 

Szükséges kezelések száma 

1-2 alkalom naponta Napi gyakoriság 

-110°C Terápiás hőmérséklet 

2 v.3 kamrás rendszer   (-60 °C, -

110°C) 

Kamra 



MŰKÖDÉSE ÉS A SZERVEZETRE GYAKOROLT HATÁSA 

▪Vasoconstrictio-érösszehúzódás 

▪Fájdalomcsillapítás 

▪Gyulladáscsökkentés 
▪Vasoactiv anyagok szintjének 
csökkenése   (pl.  histamin) 
▪Gyulladásos mediátorok 
koncentrációjának  csökkenése 

▪Metabolikus aktivitás csökkenése 

▪Sympaticus túlsúly 

 

Élettani változások extrém hideg hatására 

▪Vasodilatatio-értágulat (akár 4x-es kapilláris tágulás) 
▪Hatékonyabb metabolizmus 
▪Káros anyagcsere-termékek gyorsabb kiürülése 
▪Keringésjavulás, oedema csökkenés 
▪Görcsoldás 

▪Emelkedett kortizolszint  –  stresszhormonok 
emelésével  legális teljesítményfokozó   

▪Húgysavkoncentráció-csökkenés 

▪Tejsavkoncentráció-csökkenés 

▪Parasympatikus túlsúly 

 

 

Élettani hatások a hidegből  kilépve 



HIDEGINGER 
endorphin 

 

• Stresszoldás 

• Fájdalomcsillapítás 

Norarenalin 

dopamin 

• Perifériás erek 
összehúzása 

• Glikogént 

•  szabadít fel 

• Szív, máj, vázizmok 
erinek tágítása 

kortizol 

• Gyulladáscsökkentő 

• Antialergetizálló 

• Segíti a hörgők tágulását 

Stimulálja az 
alfa-adrenerg 

szálakat 



REGENERÁCIÓBAN ÉS A REHABILITÁCIÓBAN 
BETÖLTÖTT SZEREPE 
▪Gyulladáscsökkentő  

▪ Vérkeringésjavító, oedemacsökkentő 

▪ Fájdalomcsillapító 

▪ Harántcsíkolt izmok görcsoldására alkalmas 

▪ Segíti az antioxidáns rendszert és az 
immunrendszert 

▪ Legális dopping 

▪ Pozitív pszichés hatás: „Túléltem!” 



ANTIGRAVITÁCIÓS FUTÓGÉP 
A TESTSÚLY 80%-ON VALÓ TERHELÉSE 

2013-TÓL MAGYARORSZÁGON 



MŰKÖDÉSI ELVE 

▪ A NASA által kifejlesztett futógép, amellyel használójának 
testsúlyát akár 80 %-kal is csökkenhetjük, mindezt 1%-os 
pontossággal. 

▪  Az AlterG antigravitációs futógép segítségével: 

▪ csökkenthetjük a rehabilitációs időt, 

▪ csökkenthetjük az izom leépülési folyamatokat, 

▪ javíthatjuk a teljesítményt, 

▪ megmozgathatunk mozgáskorlátozottakat, 

▪ megmozgathatunk túlsúlyos embereket. 

 

 

 



ALKALMAZÁSA 
▪ A rehabilitációs idő csökken, mivel sérüléskor addig 

lehet csökkenteni a sérült végtagon a testsúlyt, amíg 
a páciens fájdalom nélkül tud sétálni vagy futni, majd 
fokozatosan lehet a testsúlyát emelni, ezáltal 
komplexebb és erősebb gyakorlatokat is hamarabb 
tud végezni a páciens. 

▪ Az izom leépülési folyamatok csökkennek mivel az 
izmok mozgatása a felépülési időszakban is 
megtörténik. Sőt egyes estekben nagyobb sebességű 
izommozgás is lehetővé válik a könnyített testsúlynak 
köszönhetően. 

▪ Sportolók esetében akkor is hasznos, ha nincs 
sérülés, mert a könnyített testsúllyal nagyobb 
intenzitású edzést lehet elvégezni, ami mind a 
keringési rendszernek mind az izmok kontrakciójának 
hasznos lehet. 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
KÉPES GERGELY 

HERMINA HIDEGTERÁPIÁS KÖZPONT INTÉZ,VMÉNYVEZETŐJE 

TEL: +36 30/ 986-5542 

e-mail: kepes.gergely@t-online.hu 


