
KYLMÄKOMPRESSIOLAITTEEN 
KÄYTTÖTARKOITUS 

Akuuttiin vammanhoitoon Post-operatiiviseen kuntoutukseen Aktiivinen kuntoutusvaihe

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.

Potilas aloittaa lääkärin ja 
fysioterapeutin ohjeistamana aktiivisen 
kuntoutuksen leikkauksen jälkeen ja 
alkaa kuormittaa niveltä. 
Game Ready vähentää turvotusta sekä 
rauhoittaa mahdollista rasituksesta 
aiheutuvaa tulehdusta nopeuttaen näin 
paluuta normaaliin aktiiviseen elämään.

TULOKSET PUHUVAT 
PUOLESTAAN



GAME READY 
KYLMÄKOMPRESSIOHOITO

1. Vähentää potilaan tulehduskipulääkkeiden 
kulutusta ja mahdollistaa niiden käytön 
varhaisemman lopetuksen. 

2. Vähentää verensiirtojen todennäköisyyttä. 

3. Nopeuttaa fysioterapisten 
toipumismittareiden kuten nivelten 
liikelaajuuden ja painon varaamisen 
saavuttamista. 

4. Parantaa potilaan tyytyväisyyttä 
toipumisprosessiin. 

5. Lyhentää potilaan sairaala-aikaa. 

6. Vähentää haavojen eritystä. 

7. Vähentää tulehduksen riskiä. 

8. Aktiivinen kompressio mahdollistaa 
kylmähoidon syvemmän, nopeamman ja 
pitkäkestoisemman vaikutuksen. 

9. Vähentää kipua, lihaskramppeja, 
verenpurkaumia ja turvotusta. 

10. Turvallinen ja riskitön kylmähoitomuoto.

96% potilaista kertoo laitteen edistäneen 
paluuta työhön tai jouduttaneen 
päivittäisiin aktiviteetteihin palaamista.

87% potilaista on voinut vähentää tai jopa 
lopettaa särkylääkkeiden käytön.

98% potilaista olivat tyytyväisiä sairaalan / 
fysioterapeutin tarjotessa Game Readyn 
kylmäkompressiohoitoa vaihtoehtona 
leikkauksen jälkeiseen toipumiseen.

HYÖDYT



GRPRO® 2.1

Paras kannettava kylmäkompressiolaite 
a k u u t t i e n v a m m o j e n h o i t o o n , 
k i v u n l i ev i ty ks e e n , t u r vo t u ks e e n j a 
leikkausten jälkeiseen toipumiseen.

PARAS 
KYLMÄKOMPRESSIOLAITE

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.

Ladattava akkupaketti – käyttöaika jopa 7 
tuntia.

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). 



Ortopediset  
sidokset

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. 

Paremmat hoitotulokset johtavat 
korkeampaan potilastyytyväisyyteen. 

Saatavilla myös amputaatiosidoksia.

PATENTOITUA NASA-
TEKNOLOGIAA

ATX 
Active Temperature Exchange
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