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Ionizarea oxigenului 
 

 
Wellness medical prin producție de oxigen şi folosirea ionizării. Prin ionizare și 
producție de oxigen Salina Vita re-creează calitatea aerului proaspăt din munții 
înalți sau de pe mare. Oxigenul suplimentar astfel obținut este adecvat pentru 
tratamente medicale cu oxigen. 

 

În esenţă terapia medicală de oxigen prin oxigenul produs artificial stimulează 
oxigenarea sângelui care este un factor de bază al sănătăţii şi stării generale 
bune. 

 

Salina Vita asigură aceste beneficii terapeutice prin îmbogățirea conţinutului de 
oxigen şi ionizare într-un spaţiu închis. Un dispozitiv Salina Vita produce peste 
90% oxigen pur, ionizat care ajunge în încăpere. În aerul inhalat creşte proporția 
de oxigen ionizat, ceea ce înseamnă o îmbunătățire semnificativă a 
aprovizionării organismului nostru cu oxigen. 
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Terapia prin inhalare de oxigen ionizat în practica zilnică şi clinică 
 
DR. FODOR L., 1999 
 
Terapia prin inhalare de oxigen ionizat în practica zilnică şi clinică 
Terapia prin inhalare de aer ionizat şi de oxigen ionizat este o un concept relativ 
nou în medicină cu toate că cercetările în acest sens, de aproximativ zece ani, în 
special în țările anglo-saxone, decurg cu o intensitate crescândă. 
Motivul acestui deficit de dezvoltare sau „pierderii de lobby” este cu siguranță 
lipsa informațiilor sau dobândirea de informații incorecte. Putem afirma pe drept 
că fundamentarea științifică a procesului de tratare a depăşit de mult stadiul 
experimental, și a făcut de asemenea progrese şi în  practica terapiei 
ambulatorii. 
Această metodă de terapie nu este doar o problemă medicală empirică 
suplimentară, dar o tehnică terapeutică controlată prin multe cercetări şi studii 
științifice, a cărei integrare în știința medicală este în plină desfășurare. (7; 8; 10; 
17; 18; 28; 58; 41; 42; 45; 46). 
 
Ionizarea aerului 
 
Între suprafața pământului și ionosferă (limita inferioară de 60 la 80 km), există 
un așa-numită câmp electric atmosferic. Suprafața pământului este încărcată 
negativ, iar aerul pozitiv, și ionizarea este semnificativ diferită din cauza 
mecanismelor diferite. Ionizarea aerului constă pe de o parte din sarcini 
constante pozitive și negative produse în atmosferă, pe de altă parte din 
radiațiile beta și gamma ale materialelor radioactive din scoarţa terestră. Cel mai 
probabil, cea mai mare influență asupra ionizării aerului o are intensitatea 
acestei radiații. Desigur, nu trebuie să neglijăm nici razele cosmice, nici efectul 
radiaţiilor solare şi al fulgerărilor permanente ce au loc în atmosferă (la nivel 
mondial 2000 fulgere/s), care produc, de asemenea, cantități mari de ioni 
atmosferici. În plus, față de abordarea globală, nu trebuie neglijate zonele 
delimitate local, care au uneori un impact puternic, cel mai adesea descărcările 
instantanee ale marilor nori încărcaţi electric, cauzate de copaci înalți. Aceste 
câmpuri locale cu încărcare puternică sunt extrem de potrivite pentru producerea 
de ioni negativi, de aceea aerul bogat în ozon al pădurilor de brazi înalţi este de 
calitate excelentă, iar efectele sale benefice asupra organismului au fost 
demonstrate de numeroase experimente in vivo și in vitro efectuate în camerele 
de climă (8; 12; 14; 23; 27; 38; 46; 55). 
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Densitatea de ioni în atmosferă liberă variază între câteva sute şi 10.000 de 
ioni/cm3 de aer, iar raportul de ioni pozitivi și negativi este circa 5/4. Concentrația 
de ioni este în general mai mică în spaţii interioare decât în aer liber, între 300–
600 ioni/cm3. Ionizarea aerului este relativ ușor de măsurat cu ajutorul 
ionometrului, astfel încât schimbările permanente de concentrație sunt ușor de 
urmărit atât în zonele deschise, cât şi în cele închise. Interesant, calitatea ionilor  
prezintă fluctuații mari în particular într-un spațiu închis, și numărul total de ioni 
este redus semnificativ în timp, în special numărul de ionii negativi suferă 
scăderi semnificative. În cazul în care între timp spațiul închis este bine ventilat, 
numărul de ioni arată brusc o creștere puternică şi semnificativă, în acest caz, 
concentrația de ioni negativi cunoaşte o creştere disproporțional mai 
substanțială (Fodor, 1996). 
 
 
Efectul biologic al ionilor atmosferici asupra organismului uman 
 
Ionii atmosferici au efect biologic complex asupra organismului uman, în mod 
multifactorial încă neclarificat în amănunţime. Cu toate acestea, în baza a mai 
multor studii existente, este evident că acest efect nu poate fi comparat 
nicidecum cu efectul placebo (fig. 1) (1, 2, 3, 5, 8, 5, 10; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 
21; 22; 26; 36; 43; 58; 61). 
 
Efect de reglare a serotoninei – sindrom serotoninergic 
 
Unul dintre cele mai interesante efecte ale ionilor negativi – mai bine zis al 
oxigenului ionizat – asupra corpului uman este cu siguranță modificarea 
concentrației de serotonină (5-hidroxitriptamina, 5-HT). Acest fenomen a fost 
abordat surprinzător de devreme, la sfârşitul anilor 1950 de KRUEGER ŞI COLAB. 
care au constatat nu numai modificarea evidentă a concentraţiei de serotonină 
aflată în sânge, ser și trombocite, dar au examinat individual şi organe separate 
ca hipotalamusul, hipofiza, glandele suprarenale, tiroida şi creierul, constatând 
că, fără îndoială, există o corelație puternică între ionii negativi şi nivelurile de 
serotonină, respectiv stresul. De aceea, literatura de specialitate numește acest 
efect de serotonină al ionilor negativi efectul KRUEGER (29-32; 51). 
Această descoperire de bază a condus la o serie de studii suplimentare, în 
special în cazul bolilor legate de serotonină, și astfel nu a fost deloc surprinzător 
faptul că terapia de ionizare a suscitat un interes deosebit în particular în 
domeniul psihiatriei (2, 4, 6, 10, 15, 20; 21; 40 ; 42; 43; 53; 54; 61). 
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Un număr mare de studii au fost efectuate în cercetarea cauzelor şi terapiei unor 
boli ca: depresie, diferite nevroze, slăbiciune generală de concentrare, tulburările 
de somn, iar în psihiatrie infantilă în privinţa tulburărilor de agilitate, 
hiperactivitate cu deficit de atenție, etc. 
 
Rezultatele testelor au fost foarte încurajatoare, sa constatat de exemplu, că 
aplicarea ionilor negativi are ca  rezultat creșterea semnificativă a capacităţii de 
concentrare. Se ameliorează starea de spirit, se reduce agresivitatea și 
agilitatea, se intensifică capacitatea de înţelegere. MORTON ȘI COLAB. au 
demonstrat spectaculos în cursul cercetărilor asupra vederii duble că există o 
relație directă între creșterea capacității de învățare și ionii negativi (41, 42, 43). 
Cu toate acestea, trebuie să atragem atenția asupra faptului că toate testele au 
fost efectuate în camere cu aer ionizate și concentrația necesară de ioni a fost 
cu mult sub concentrația uzuală de oxigen terapeutic. Trebuie remarcat de 
asemenea că testele au fost întotdeauna efectuate cu ionii de aer negativi, deși 
în cursul ionizării aerului din atmosferă concentrația de oxid de azot este 
semnificativ mai mare decât în terapia cu oxigen pur. În multe cazuri, din 
precauție, MORTON a lucrat cu o concentrație foarte scăzută de ioni, care, 
desigur, a avut un impact negativ asupra efectului terapeutic. 
 
Pe de altă parte, este de asemenea cunoscut faptul că efectul funcțional larg, 
variat şi destul de complex al serotoninei la nivelul sistemului nervos central, 
influenţează nu numai comportamentul emoțional, de activitatea motorie, de 
somn şi alimentar, dar, de asemenea, afectează reglarea termică, tonusul 
vascular, comportamentul sexual și comportamentul agresiv sau impulsiv (4; 15; 
33). În legătură cu tulburarea numită sindrom serotoninergic menţionat de 
BENKERT ŞI COLAB. s-a încercat să se găsească o soluţie terapeutică comună 
pentru tratamentul acestei probleme multifactoriale şi care acționează la nivel 
central. În urma cercetărilor a fost relevat faptul că un număr de boli 
psihosomatice, cum ar fi obezitatea și bulimia (stimul exagerat de alimentare), 
dependența de alcool și droguri, până la sindromul durerii cronice sunt legate de 
aceasta (6). Prin urmare, ionizarea nu numai că are un efect de stimulare 
accentuată a serotoninei, dar, în funcţie de starea inițială, o şi reglează, adică 
reduce nivelul ridicat de serotonină, și vice-versa, ridică nivel scăzut de 
serotonină (4; 6; 15; 40). 
 
În acest context GIANNI ŞI COLAB. menţionează un sindromul de  iritare 
serotonină, demonstrând clar efectul ionilor pozitivi de mări serotonina și cel al 
ionilor negativi de a reduce nivelul serotoninei a (20; 21). 
 
De aceea lucrătorii lui YATES ȘI COLAB. susțin că, pentru a avea un rezultat 
satisfăcător al testului, este necesar ca în prealabil, să fie determinat nivelul de 
serotonină (61). 
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În acest sens, rezultate interesante pot fi atinse, nu numai în combaterea 
migrenei, sindromului premenstrual, dar și în terapia tulburărilor gastro-
intestinale şi hipertensiunii arteriale. Trebuie remarcat faptul că introducerea de 
ioni negativi exercită efecte fie agonistice, fie antagoniste asupra nivelului de 
serotonină în corpul uman, și, astfel, se formează un mecanism multifactorial. 
Prin urmare, o terapie cu ioni negativi de oxigen în cazul bolilor neurovegetative, 
care în terapia ambulatorie de multe ori sunt dublate de somatizare, cu siguranță 
este un domeniu de aplicare avantajos. 
 
Mișcarea cililor 
 
În plus, un fenomen clinic relevant este efectul oxigenului ionizat asupra mișcării 
cililor din trahee. Şi aici tot KRUEGER ŞI COLAB. a fost pionierii care au descoperit 
că ionii negativi măresc frecvență de mișcare medie de 960/min la valoarea de 
1100/min. (30) În acelaşi timp, a fost identificată în plămâni o concentrație de 
serotonină crescută. Aceste rezultate indică efectul benefic al ionilor negativi de 
oxigen în terapia diferitelor boli pulmonare, în special tratamentul bronșitei 
cronice şi a astmului bronhic. 
 
Astmul bronhic – boli pulmonare 
 
Mai mulți autori au raportat experiențele lor terapeutice acumulate în tratamentul 
astmului bronhic cu ioni negativi de oxigenul. Mai ales ALBRECHTSEN ȘI COLAB., 
BEN-DOV ȘI COLAB., ENGLER, HARLFINGER și FODOR a găsit nu numai o 
creștere marcată a PO2 în repaus, dar, de asemenea, o îmbunătățire 
semnificativă a funcției pulmonare (1; 5; 9; 24; 34; 38; 44; 47; 57). 
Aceste studii confirmă speranţa că în terapia prin inhalare de oxigen, în special 
utilizarea oxigenului ionizat va fi calea care va duce spre rezultate 
spectaculoase. Această opinie este deosebit de ferm  exprimată de prof. 
MÉTADIER din Paris, care vorbește despre oxigenul biologic activ, adică oxionul – 
oxigenul ionizat negativ ca fiind singura formă eficientă de oxigen (38). 
 
Aici trebuie subliniate indicațiile contradictorii ale ionizării spațiului referitor la 
astmul bronhic, care îşi exercită efectul nu este doar simplu și primordial prin 
prezența extrem de redusă a ionilor negativi! Cea mai mare eficacitatea 
terapeutică se constată în tratamentul cu oxigen puternic ionizat (cel mai scăzut 
număr de ioni 3 milioane/cm3). 
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Efectele circulatorii 
 
Inhalarea de oxigen ionizat negativ are efect de reglementare asupra tensiunii 
arteriale adică hipertensiunea arterială este redusă, fără produce acelaşi efect 
de scădere în cazul hipotensiunii (JU și colab.). 
După MÉTADIER are efect benefic şi asupra reglării colesterolului. HARLFINGER, A. 
MINCH, MÉTADIER şi RYUSHI relatează o creștere semnificativă a performanţei 
fizice și cei mai mulţi o recomandă ca metodă de antrenament pentru sportivii de 
performanţă. 
În acest domeniu sunt foarte interesante lucrările FODOR, care în cursul 
investigațiilor sale de vedere dublă diagnosticată a descoperit antrenamentul 
ergometric cu oxigen ionizat negativ într-o perioadă relativ scurtă de timp duce la 
o creștere semnificativă a performanței. El a denumit această metodă Jet-
training. (7; 8; 12; 17; 18; 19; 23; 25; 35; 36; G; 38; 49). 
 
Un efect antibacterian şi antimicotic datorat ionilor negativi poate fi obserat în 
special în cazul speciilor Escheria fungiostatische coli, N. crassa, Penicillium 
notatum şi Micrococcus hyogenus (12; 14; 38). Măsura în care ionizarea 
spaţiului poate fi folosită împotriva virușilor, a fost demonstrat în mod 
convingător de rezultatele lui MITCHELL şi colab. (39). 
 
Cu toate acestea, pe baza studierii unui număr de publicat de referință trebuie 
să accentuăm din nou diversitatea condițiilor de testare, deoarece un factor 
crucial este că, în cercetarea terapeutică a avut loc un aportul direct de ioni 
negativi în concentrații mari (400.000 sau 1 milion de ioni negativi/cm3), sau pur 
și simplu o ionizare a spaţiului conținând mai puțini ioni negativi. Acest lucru este 
important, deoarece în cursul aplicaţiilor terapeutice introducerea de oxigen 
ionizat sub nivelul minim de un milion de ioni produce un efect foarte redus și, 
prin urmare, poate fi neglijată ca metodă terapeutică. 
 
Indicaţiile terapiei prin inhalare de oxigen ionizat 
 
Din cele spuse se poate vedea clar că indicaţiile terapiei inhalatorii de oxigen 
ionizat sunt valabile și altor sindroame decât  distoniile neurovegetative, PcP 
tratate cu terapie prin inhalare de oxigen pur, dar de asemenea este potrivită 
pentru îmbunătățirea capacității de concentrare scăzute, tulburări de somn, 
scăderea performanţei. Contraindicații, ca în orice tratament, există şi aici, este 
evident că acestea trebuie luate în considerare. (fig. 2). 
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Procesul de tratament 
 
Terapia prin inhalare de oxigen ionizat s-au dovedit a fi eficace în practica clinică 
efectivă în două moduri diferite: în primul rând prin inhalare în stare de repaus, 
pe de altă parte prin inhalare sub sarcină. Ca sursă de oxigen, după 
scepticismul inițial, pe lângă butelia de oxigen a fost validat şi concentratorul de 
oxigen. 
Pentru aceasta există mai multe motive. Mai întâi, în urma unor studii, s-a 
constatat că oxigenul recuperat din concentratoare după ionizare nu mai conţine 
nici componente de ozon, nici oxizi de azot,deci terapia prin inhalare este 
absolut fără risc, pe de altă parte, cu toate că costurile iniţiale ale unui 
concentrator de oxigen sunt relativ ridicate, pe termen lung s-a dovedit a fi mai 
economic decât un rezervor de oxigen. 
Capul de ionizare îndeplineşte chiar şi cerințele de calitate superioare: este 
complet lipsit de concentrațiile de gaze dăunătoare – cum ar fi ozonul, oxizii de 
azot și oxizii de metal, în schimb cea mai mare concentrație de ioni produsă este 
cel puţin un milion (dar pe baza experienței autorului de cel puțin 15 de ani se 
cifrează mai degrabă la 4-5 milioane). 
În toate împrejurările trebuie evitată posibila răspândire a contaminării de la un 
pacient la altul, astfel încât capul de ionizare înainte de fiecare inhalare trebuie 
să fie într-o stare de igienică,  prin urmare, capetele de inhalare și de ionizare 
trebuie să fie sterilizate cu grijă. Desigur, mai sunt dorite şi caracteristici de 
calitate, cum ar fi durata de viață lungă, de aceea capul de fabricat din metal 
inoxidabil rezistent la coroziune este de preferat. 
Se înţelege de la sine că dispozitivul trebuie să respecte toate aceste 
standardele de siguranță tehnică. Utilizarea lui este înlesnită, de asemenea, şi 
de faptul că după o perioadă specificată, mașina se oprește automat, și datorită 
ușurinței de utilizare nu mai este necesară nici o intervenție umană. 
 
 
Desfăşurarea terapiei prin inhalare de oxigen ionizat 
 
La desfăşurarea terapiei prin inhalare de oxigen ionizat, fie că are loc în stare de 
repaus, sau sub sarcină, fluxul de oxigen este de 4 litri/min, şi în repaus 
inhalarea durează cel puțin 20 de minute. În timpul inhalării pacientul are o 
poziție relativ relaxată, așa-numita „poziţie de astronaut”, astfel încât diafragma 
să se relaxeze și inspiraţia/expirația să se facă cu ușurință. 
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Durata inhalării de cel puțin 20 de minute, fără nici o îndoială poate fi prelungită, 
dar nu mai mult de 1 oră. S-ar putea gândi şi la o așa-numită terapie 
antioxidantă. Ca antioxidant este deosebit de bun un amestec de vitamină E 600 
mg și vitamină C 2 g.  
 
Acest tratament antioxidant trebuie început cu câteva zile înainte de tratamentul 
de ionizare și poate fi continuată în condiții de siguranță şi după terminarea 
acestuia pentru o lungă perioadă de timp. Durata tratamentului depinde de 
afecțiunea de bază; în medie numai 10 zile (de luni până vineri, 
sâmbătă/duminică pauză și, din nou în săptămâna următoare, de luni până 
vineri), dar prelungirea nu are nici o contraindicaţie din motive de sănătate. 
 
O altă variantă a acestei tehnici terapeutice este antrenamentul ergometric 
cunoscut, cu oxigen ionizat, unde cantitatea inhalată este tot de 4 litri 
oxigen/minut pe o durată de 20 min, cu diferența că simultan cu inhalarea se 
aplică o  sarcină adaptată la puls, prin efectuarea unui antrenament ergometric 
pe bicicletă. Sarcina depinde în mare măsură de pulsul încărcare, acesta fiind 
numărul de ani minus180, iar în cazul bolilor stabilite (cum ar fi boala 
coronariană sau stare post-infarct) vârsta minus160, sau chiar mai puțin. 
 
Nu este necesară o cameră special amenajată la clinică, deoarece cele mai 
multe dispozitive au dimensiuni mici, sunt comozi și ușor de mutat. 
Achiziționarea de echipamente și amenajarea spaţiilor de terapie nu prezintă o 
suprasolicitare din punct de vedere financiar. 
 
Concluzii 
 
În concluzie, este de remarcat faptul că terapia prin inhalare de oxigen ionizat, 
prin indicaţiile sale multiple şi-a ocupat locul său de drept în domenii terapeutice 
din ce în ce mai numeroase, importante în practica terapiei ambulatorii. Putem 
afirma cu conştiinţa liniştită că acest mod de tratament nu are nici efecte de 
placebo, nici nu cere investiţii tehnice cu cheltuieli ridicate; în schimb este un 
procedeu eficient și aplicabil pe scară largă. 
 
Ca bază de logică terapeutică cuprinde două tratamente: pe de o parte 
administrarea unei cantităţi de ioni calculată cu exactitate, pe de altă parte, 
aportul unui surplus de oxigen dovedit util de multe secole. Aceste două piloane 
dau naştere la o nouă formă de tratament care în mod dovedit joacă un rol 
important nu numai în tratamentul anumitor boli specificate, dar, de asemenea, 
în prevenirea acestora în domeniul serviciilor de îngrijire a sănătății. 
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Efectele terapiei prin inhalare de oxigen ionizat 
 
 
 

Ioni O2 pozitivi Ioni O2 negativi 
Ridicarea nivelului de serotonină Reglarea nivelului de serotonină 
Încetinirea funcţionării cililor din căile 
respiratorii 

Accelerarea funcţionării cililor din 
căile respiratorii 

Reducere PO2 Efect antibacterian şi antimicotic 
Dispoziţie mărită la infecţii, oboseală 
timpurie 

Activarea stimulilor de protecţie 
imunologică. Efectul vitaminei C 
asupra metabolismului 
 

Capacitate de concentrare încetinită Creşterea PO2 arterial şi reducerea 
CO2 

Hipertensiune Stabilizarea reglării vegetative 
Afecţiuni toracice, sindrom tensiune Stimularea dezvoltării celulelor 

osoase 
Dureri de cap Reduce hipertensiunea arterială 
Hipertiroidism Mărirea capacităţii de concentrare, 

reducerea timpului de reacţie vizuală 
Tulburări de funcţionare endocrină Reducerea numărului de trombocite 
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Indicaţiile terapiei prin inhalare de oxigen ionizat 
 
 

 Boli pulmonare, afecţiuni cronice de respiraţie 
 Insuficienţă cardiacă 
 Distonie neurovegetativă 
 Tulburări de circulaţie cerebrală şi periferică 
 Hipertensiune 
 Tulburări de funcţionare cerebrală, migrenă, ameţeli 
 Insuficienţă coronariană 
 Vâjâitură în urechi 
 Anomalii de vindecare a plăgilor 
 Sinuzită facială şi frontală cronică 
 Capacitate de concentrare redusă, tulburări de somn, 

performanţă fizică diminuată 
 Tratament complementar în boli canceroase 
 PCP 

 
Contraindicaţii 

 
 Hipertiroidism 
 Polycythemie 
 Epilepsie 
 Hemoragie cerebrală recentă 
 Alcaloză metabolică 

 
 
 

L. Fodor, 1999 


