
Hyperbaric Oxygen Therapy
Hyperbarisk syrebehandling (HBOT) är en behandling där vi andas rent syre inuti en kammare med 
ökat atmosfäriskt tryck (upp till 3 gånger högre än normalt) för att förbättra kroppens naturliga 
läkande/helande förmågor.

HBOT är ingen nyhet, syrebehandling under tryck har funnits i mer än 30 år och det finns mängder 
av dokumentation.

För er som vill fördjupa era kunskaper om HBOT har vi sammanställt en rad länkar och filmer med 
den viktigaste informationen. Förutom länkarna här nedanför finns det väldigt mycket mer informa-
tion på nätet. Googla HBOT så kommer ni att hitta mängder med information. Flera exempel på 
sökord är: hbot sport, hbot anti age, hbot skin osv. 

1. Dr. Paul Harch's. Tillstånd, fördelar, protokoll, patientberättelser 
och forskningen bakom HBOT och mycket mer.
Länk: https://hbot.com/

2. Dr. Zayd Ratansi & Team från USA. Dosering, vetenskapliga 
studier, m-HBOT, t-HBOT, fördelar och mycket mer.
Länk: https://hyperbaricexperts.com/

3. Specialized HBOT Dr. Scott Sherr och andra.
Länk: https://www.hyperbaricmedicalsolutions.com/

4. International Hyperbarics Assosiation. Patientberättelse, 
HBOT blogg, fördelar med ett medlemskap och mycket mer.
Länk: https://www.ihausa.org/

Länkar:
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Följande länkar innehåller mycket intressant videomaterial från 
några av de mest kända experterna inom hyperbar syrebehandling. 

1. Dr. Scott Sherr. Full HBOT Presentation - 2018 Integrative Healthcare Symposium.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=a9IUVffXmS0&t=18s

2. Reverse Aging Presentation - Dr. Shai Efrati.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=1TEYTNI9UEo

3. Hyperbaric Medicine - Dr Shai Efrati at Exponential Medicine 2019. In this Expo-
nential Medicine talk, Dr Efrati describes the numerous clinical applications of 
hyperbaric oxygen (HBOT) on tissue regeneration, and studies demonstrating that 
brain rejuvenation is possible across a wide range of neurological pathologies and 
illnesses.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=r0iQFWjw_LY

4. What is Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=78PXByMI5J8&t=14s

5. Dr. Paul HARCHs YOUTUBE CHANNEL.
Länk: https://www.youtube.com/user/HarchHBOT/videos

6. Hyperbaric Oxygen for coronavirus - Why it works. Dr. Paul G Harch.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=uxH-lN-wvw8

7. Webinar-COVID-19 and HBOT, Part 1: The science of COVID-19 and application of 
HBOT. Dr. Harch.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=3GMEan6XhMo

8. Webinar-COVID-19 and HBOT, Part 2: The Chinese Experience, protocols, IRB-app-
roved studies.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=bqznMy1cuGQ

9. Coronavirus HBOT Protocol By Paul G Harch M. D.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=d-qVbCaHCZc

10. HBOT in Coronavirus Infection - How it Works.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=V96E6O7I9Es

11. Severe Traumatic Brain Injury Recovery with Hyperbaric Oxygen Therapy perfor-
med by Dr. P. Harch.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=erXi23AC3k8

12. Dr. Paul Harch Conference. HBOT in TBI. On March 21st the foremost doctor of 
hyperbaric oxygen therapy Dr. Paul Harch was featured at the Brain Injury Associa-
tion of Louisiana's annual conference held at the Embassy Suites in Baton Rouge.  
Dr. Harch lectured for 77 minutes about how TBI can be treated, and gives in depth 
details of the HBOT benefits to chronic and acute traumatic brain injuries.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=-cIYt6lBw_M

13. Types of HBOT chambers with Dr. Scott Sherr. 
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=nKEHFhYxo-c

Det är viktigt att betona att Astomed säljer HBOT utrustningen. Vi ger inte några råd eller rekommendationer när det 
gäller medicinska behandlingar eller sjukdomstillstånd där rekommenderar vi att ni i första hand tar del av ovanstå-
ende material och att ni kontaktar läkare.

Öppna kameran 
på din telefon och 
scanna QR-koden

Besök: www.hbot.se eller astomed.se för mer information. Telefon: 08-410 77 900, e-post: info@astomed.se


