LAADUKASTA,
TEHOKASTA,
TURVALLISTA
» HOIDA PINTAA SYVEMMÄLTÄ «

GAME READY
KYLMÄKOMPRESSIOHOITO

KYLMÄKOMPRESSIOLAITTEEN
KÄYTTÖTARKOITUS

Akuuttiin vammanhoitoon

Post-operatiiviseen kuntoutukseen

Aktiivinen kuntoutusvaihe

Ensiapuna loukkaantumisesta
aiheutuneen kivun lievitykseen ja
turvotuksen minimoimiseen.

Leikkauksen jälkeiseen kivunlievitykseen
ja turvotuksen vähentämiseen.

Nivelen kuormittaminen aloitetaan
lääkärin ja fysioterapeutin ohjeiden
mukaisesti.

Nivelten esim. nilkan, polven ja olkapään
nivelsidevammat tai ns. puujalka ja
muut iskuperäiset lihasvammat, missä
on lihaksen sisäistä verenvuotoa.

Nilkan ja polven operaatiot ja tähystykset
(acl / mcl), tekoniveloperaatiot (polvi/
lonkka), erilaiset olkapääoperaatiot,
käsikirurgia esim. ranne.

Laite vähentää turvotusta sekä
rauhoittaa mahdollista rasituksesta
aiheutuvaa tulehdusta nopeuttaen näin
paluuta normaaliin aktiiviseen elämään.

KUNTOUDU
NOPEAMMIN,
LAADUKKAAMMIN
JA HELPOMMIN

Med4Elite
Neljä järjestelmäksi
yhdistettyä hoitomuotoa
yhdessä kumouksellisessa
toipumishoitolaitteessa.
Kylmä-, lämpö-, kontrastija kompressiohoito —
kaikki yhden laitteen
sisällä!

GRPRO® 2.1
Kannettava
kylmäkompressiolaite
akuuttien vammojen
hoitoon, leikkausten
jälkeiseen kuntoutukseen,
kivunhoitoon,
turvotukseen ja
palautumiseen.

Ortopediset sidokset
Anatomisesti suunniteltu
parasta sopivuutta ja
mukavuutta ajatellen –
muotoillut sidokset
ympäröivät hoitoalueen
kokonaan ja käyttävät apuna
paineilmapuristusta.

TOIMINTAMEKANISMI
PATENTOITUA TEKNOLOGIAA
Keskusyksikön nestepumppu kierrättää
lämpösäädeltyä vettä sidoksen
lämpövaihtokanavassa käyttäen apuna
patentoitua NASA -teknologiaa.
Laite yhdistää edellä mainitun teknologian
jaksoittaiseen kompressioon. Näiden hoitojen
yhdistelmällä saavutetaan parhain hoitotulos.

INNOVATIIVISTA
SUUNNITTELUA
Anatomisesti suunnitellut sidokset ja
keskusyksiköiden toiminta ovat pitkän
innovatiivisen suunnittelun tulos.
Sidokset ovat yhteensopivia sekä kannettavan
GRPro 2.1 -laitteen että pyörillä liikuteltavan
Med4Elite -laitteen kanssa.

TULOKSET PUHUVAT
PUOLESTAAN
HYÖDYT
1.

Vähentää tulehduskipulääkkeiden kulutusta
ja mahdollistaa niiden käytön varhaisemman
lopetuksen.

96%

kertoo laitteen edistäneen paluuta
työhön tai jouduttaneen päivittäisiin
aktiviteetteihin palaamista.

2.

Vähentää verensiirtojen todennäköisyyttä.

3.

Nopeuttaa fysioterapisten
toipumismittareiden kuten nivelten
liikelaajuuden ja painon varaamisen
saavuttamista.

87%

on voinut vähentää tai jopa lopettaa
särkylääkkeiden käytön.

4.

Parantaa tyytyväisyyttä toipumisprosessiin.

5.

Lyhentää sairaalassa vietettyä aikaa.

6.

Vähentää haavojen eritystä.

7.

Vähentää tulehduksen riskiä.

8.

Aktiivinen kompressio tehostaa kylmän
vaikutuksia pintakontaktia syvemmälle
nopeammin ja pitkäkestoisemmin.

9.

Vähentää kipua, lihaskramppeja,
verenpurkaumia ja turvotusta.

98%

olivat tyytyväisiä käyttäessään Game
Readyn kylmäkompressiohoitoa
leikkauksen jälkeiseen toipumiseen.

10. Turvallinen ja riskitön kylmähoitomuoto.

Med4Elite
KYLMÄHOITOA ILMAN JÄITÄ
(aina 3°C:een saakka)
Syvälle ulottuva, pitkäkestoisempi kylmyys,
joka edistää verisuonten supistumista sekä
vähentää verenkiertoa, tulehdusta ja
turvotusta.
Vähentää lihaskouristuksia, pienentää
aineenvaihdunnan tarvetta ja turvallisesti
lievittää kipua loukkaantumisen tai
leikkauksen jälkeen. Käytetään heti akuutin
loukkaantumisen tai leikkauksen jälkeen
sekä tarvittaessa jatkohoitona.

NOPEA KONTRASTIHOITO
(lämpötilamuutos alle 1 min)
Nopea vaihtoväli kontrastihoidossa avaa ja
supistaa verisuonia lisäämällä verenvirtausta
loukkaantuneelle alueelle aiheuttamatta
ylimääräistä turvotusta. Kontrastihoito
auttaa myös vähentämään kipua. Med4Elite
pystyy toteuttamaan ennennäkemättömän
<1 minuutin vaihtovälin kylmä- ja
lämminhoidon välillä.

KONTROLLOITAVAA LÄMPÖHOITOA
(aina 45°C:een saakka)
Hallittava lämmönsäätely palautumisen
edistämiseksi sekä verenkierron lisäämiseksi
loukkaantuneelle alueelle. Lämpökäsittely
avittaa luonnollista paranemista vähentäen
samalla kipua ja jäykkyyttä. Lämpökäsittelyä
käytetään sen jälkeen, kun loukkaantumisen
tai leikkauksen aiheuttamat ensivaiheen
oireet alkavat vähentyä.

AKTIIVINEN KOMPRESSIOHOITO
(4 tasoa, 5-75 mm Hg)
Game Readyn patentoidulla teknologialla
pystytään tuottamaan ja sääntelemään
jaksoittaista kompressiota. Kompressio
jäljittelee luonnollisia lihasten
supistumisliikkeitä “pumppaamalla”
turvotusta pois vamma-alueelta. Aktiivinen
kompressiohoito on osoittautunut
tehokkaimmaksi kylmähoitoon yhdistettynä.

GRPRO® 2.1
PARAS
KYLMÄKOMPRESSIOLAITE

Paras kannettava kylmäkompressiolaite
akuuttien vammojen hoitoon,
kivunlievitykseen, turvotukseen ja
leikkausten jälkeiseen toipumiseen.

Keskusyksiköllä säädät sidosten
kompressiotason ja lämpötilan
haluamaksesi. Laite kulkee kätevästi
mukaan tulevassa kantolaukussa. Säilytä
ohjekirjaa, virta- ja liitosjohtoa laukun sisällä.

Kaksipäinen liitosjohto mahdollistaa kahden
sidoksen yhtäaikaisen käytön.

Game Ready® GRPro® 2.1 -järjestelmässä on innovatiivinen,
patentoitu ACCEL®-teknologia (Active Compression and Cold
Exchange Loop), joka mahdollistaa säädettävän kylmän (1-10°C)
ja jaksoittain pumppaavan kompression (0-75 mmHg).

Ladattava akkupaketti – käyttöaika jopa 7
tuntia.

Ortopediset
sidokset

14
4

PÄÄ

NISKA / HARTIA

EDISTYKSELLISTÄ
HOITOMANSETTIA
TERAPIA
MUOTOA

OLKAPÄÄ

PATENTOITUA NASATEKNOLOGIAA
LIIVI

SELKÄ

KYYNÄRPÄÄ
[ NIVELLETTY ]

KYYNÄRPÄÄ
[ SUORA ]

KÄSI /
RANNE

LANTIO /
NIVUNEN

Anatomisesti suunniteltu parasta sopivuutta
ja mukavuutta ajatellen – muotoillut
sidokset ympäröivät hoitoalueen kokonaan
käyttäen apuna paineilmapuristusta. Näin
saadaan hoitoalueille kattavampi ja parempi
pintakosketus kylmä-, lämpö- ja
kontrastihoitoa varten.
Saatavilla myös amputaatiosidoksia.

POLVI
[ NIVELLETTY ]

POLVI
[ SUORA ]

SÄÄRI

JALKA

NILKKA

Active Temperature Exchange

TILAA ESITTELY

Game Ready Finland
Hiidenportti 2B
00730 Helsinki

Hinnat:
199€ ensimmäinen viikko, 100€ lisäviikot.
Hinta sis. keskusyksikön ja yhden mansetin.

Asiakaspalvelu
010 292 4590

Lisämansetit 39€ / viikko.

GRHealth Oy

