Rýchlejšie hojenie
Lepšie uzdravenie

Objavte Rozdiel S GAME READY®
INTEGROVANÝ AKTÍVNY SYSTÉM CHLADENIA A KOMPRESIE
PRE RÝCHLEJŠIE A LEPŠIE ZOTAVENIE
Revolučný Game Ready® Systém kombinuje výkonnú, prenosnú

Pri akútnch poraneniach pohybového aparátu a pooperačnej

riadiacu jednotku a kompletný sortiment ergonomických,

rehabilitácii Game Ready patent ACCEL® Technology (Aktívna

”dual -action” bandáží, ktoré prinášaju overený aktívny chlad

kompresia a cirkulácia ľadovej vody) pomáha Vašim pacientom

a kompesiu ako nikdy predtým.

rýchlejšie a lepšie zotavenie po zranení, či operácii.

Displej jasne a presne informuje o teplote,

Nastaviteľné ovládanie teploty poskytuje

Prednastavené programy zjednodušujú

tlaku a o čase terapie, takže môžete

konzistentnú teplotu cez bandáž

nastavenie a znižujú riziko zranenia

sledovať a riadiť synergickú kompesiu

počas celej dĺžky liečby, zvyšuje pohodlie

automatickým striedaním liečby a

a chladovú terapiu s jednoduchými

a bezpečnosť pre pacientov.

prestávky.

tlačítkami a otočným tlačidlom.

Patentovaná interná microdot
Nízko-profilové, ľahké obvodové bandáže,
obklopujú oblasť zranenia, pokrývajú
väčšiu plochu a používajú pneumatickú
kompresiu pre lepší kontakt a hlbšie
preniknutie chladu do oblasti.

Game Ready bandáže sú jednoduché
a ľahko aplikovateľné a vďaka
anatomickému dizajnu sú vhodné pre
všetky hlavné časti tela a sú v rôznych
veľkostiach.

konštrukcia umožňuje maximálny prietok
a výmenu ľadovej vody pre rovnomerné
a účinné chladenie – pomáha bezpečne
znížiť bolesť, svalové kŕče a opuchy, bez
nutnosti medikamentov.

GRPRO® riadiaca jednotka

Zábal hlavy

Zábal C-T krčná chrbtica

Zábal ramena

Zábal lakťa - kĺbová

Riadiaca jednotka GRPro® je užívateľsky príjemný k Vám
a Vašim pacientom, dáva lepšie informácie a väčšiu kontrolu
nad liečebnými procedúrami. Tlak, teplota a čas sú ľahko
monitorovateľné a nastaviteľné pomocou stlačenia tlačidla,
alebo otočenia číselníka. Prednastavené protokoly zjednodušujú
aplikáciu a zvyšujú pohodlie, či už v zdravotníckom zariadení,
školiacej miestnosti alebo na cestách.

»» NADČASOVÝ DIZAJN
»» RIADENÉ
MIKROPROCESOROM
»» TEPLOTA

Zábal lakťa

Zábal ruka / zápästie

»» PNEUMATICKÁ KOMPRESIA
»» DĹŽKA LIEČBY
»» PREDNASTAVENÉ
PROGRAMY

“NAJMENEJ
o 20% rýchlejšia
regenerácia.”
Peter Millett, MD, MSc
The Steadman Clinic

ATX® DUAL-ACTION zábal
Zábal - spodná časť chrbta

Zábal bedro / slabina

Zábal kolena - kĺbová

Zábal kolena

Game Ready ATX® zábaly (Activna Teplotná Výmena) obsahujú
2 interné komory – jedna pre vzduch, druhá pre ľadovú vodu.
Patentovaná konštrukcia umožnuje súčasnú kompresiu a chladovú
terapiu. Anatomicky tvarované zábaly pre každú časť tela zaisťujú
optimálne pohodlie a zabezpečujú efektívny liečebný prínos.

»» NASA TECHNOLÓGIA

Zábal členka / lýtka

Zábal členka

kontakt

»» DVOJKOMOROVÝ DIZAJN

»» ERGONOMICKÉ

»» OBVODOVÉ PREKRYTIE

»» Väčšie pohodlie

»» ZVäčšený povrchový

game ready® NASTAVuje Výkonnostný Štandard
POMÁHA PACIENTOM REDUKOVAŤ BOLESŤ, OPUCHY, ZNIŽUJE SPOTREBU ANALGETÍK
A URÝCHĽUJE HOJENIE
V porovnaní s tradičnou RICE metódou (odpočinok, ľadovanie, kompresia, polohovanie) Game Ready prináša väčší liečebný prínos.
Game Ready Vám poskytne úľavu od bolesti, zmiernenie opuchov, spotrebu analgetík a zlepšuje aj psychickú terapiu.

GAME READY CHLADÍ
RÝCHLEJŠIE, PRENIKÁ HLBŠIE
A DLHŠIE

Game Ready ®

Cryo/Cuff™

Gelové vrecko
35°C

Ihneď
po
ošetrení

Game Ready aktívna kompresia ponúka
lepšie benefity chladivej terapie.

32°

30°

Používa patentovanú vesmírnu technológiu
skafandra, anatomické zábaly Game Ready

Najchl. miesto: 10°C

obalia zranenú časť tela a pneumatická

Najchl. miesto: 20°C

Najchl. miesto: 13°C

kompresia sa lepšie prispôsobí kontúram tela,

27°

24°

čím zabezpečia lepší povrchový kontakt a

10 minút
po
ošetrení

účinnejšie chladenie.
Infračervené tepelné snímky ukazujú, že

21°

18°

Game Ready zabezpečuje rýchlejší, hlbší a
dlhotrvajúcejší chlad ako ostatné produkty .5,6

Najchl. miesto: 15°C

Najchl. miesto: 23°C

Najchl. miesto: 19°C
16°

13°

30 minút
po
ošetrení
Na obrázkoch vidíte merania ihneď po 30 min. chladenia,
10 min. a 30 min. po ošetrení. Všetky zariadenia boli použité
podla návodu výrobcu a teploty boli merané z rovnakej
vzdialenosti .

10°

7°
Najchl. miesto: 21°C

Najchl. miesto: 25°C

Najchl. miesto: 25°C

DOKÁZANÝ TERAPEUTICKÝ BENEFIT Zlepšuje a zrýchľuje rekonvalescenciu
po zranení, či operácii.
Nech už Vaši pacienti utrpeli akútne zranenie pohybového aparátu alebo rehabilitujú po ortopedickej operácii, chcete pre nich urobiť
viac než len riadiť ich symptómy. Chcete im pomôcť k rýchlejšiemu návratu k normálnej činnosti a lepšej regenerácii.
Game Ready ® nastavuje nový štandard klinicky osvedčených výkonov a pozitívnych výsledkov u pacientov.

V prebiehajúcej študii,
>9700 PAcientov
označilo GAME READY*:
*Percento respondentov od Júna 2015.

>

96%

ako lepšiu
post- operačnú
regeneráciu, ako pri
predchádzajúcej operácii
za použitia inej metódy
chladenia.

>

87%

Pomohlo znížiť množstvo
liekov proti bolesti alebo
im umožnilo skor presTať
užívať lieky proti bolesti.

98%
bolo raDo, že ich
lekár alebo klinika
ponukla GAme ready
ako možnosť zlepšiť a
zrýchliť regeneráciu.

GAME READY MODALITY A Výhody
Game Ready je aktívna kompresia s aktívnou chladovou terapiou
Znižuje spotrebu liekov proti bolesti1,2,3,4
Zlepšuje pooperačný rozsah pohybu.1,4
Zvýšená spokojnosť pacienta s priebehom rekonvalescencie1,5
Znižuje pravdepodobnosť potreby kŕvnej transfúzie.5
Skracuje dobu hospitalizácie.5
Znižuje krvácanie rán.5
Redukuje riziko infekcie.5
Zlepšuje kontakt s pokožkou pre rýchlejšie, hlbšie a dlho-trvajúce
chladenie.6,7
Znižuje bolesť, svalové kŕče a opuchy.2,3,5,8,9

Chlad (všeobecne)
Znižuje metabolickú aktivitu, čím sekundárne znižuje poškodenie
tkaniva.8,10,11
Kompresia (všeobecne)
Napomáha pri prevencii tvorby opuchov a redukuje opuchy.8,9,10
Aktívny chlad
Odvádza teplo z miesta poranenia pre účinnejšiu redukciu teploty.8
Aktívna kompresia
Napodobňuje svalové kontrakcie , “pumpuje“ opuch z poranenej
oblasti. 8,9
Optimalizuje lymfatickú drenáž.12,13
Zvyšuje prietok krvi a zásobovanie kyslíkom.10,14
Stimuluje regeneráciu tkaniva a podporuje hojenie.8,9,10,14

Používané tisíckami klinických
pracovníkov a ocenené tisíckami
pacientov
Game Ready je tak efektívny, že ho možete nájsť v najprestížnejších
ortopedických centrách, fyzio klinikách a atletických tréningových
centrách. Používajú ho olympíjsky atléti, špeciálne vojenské sily a
nespočet tímov prakticky z každého odvetvia športu. Ľudia, ktorí
použili Game ready drvivou väčšinou hovoria, že im pomohol
k rýchlejšej regenerácii po úraze či operácii.

V Prípade, ak máte záujem o klinické štúdie,
kontaktujte nás na www.energysport.sk

PRElomová ACCEL® TECHNOLÓGia
posúva liečbu zranení na novú
úroveň

Game Ready s inovatívnou ACCEL® Technology (Aktívna kompresia a cirkulácia
ľadovej vody) nastavuje nový štandard v regenerácii, synergicky kombinuje aktívnu
kompresiu a chladovú terapiu v liečebnom systéme , ktorý Vám dáva osvedčenú silu
pročas liečby.
Bezprostredne po zranení pohybového aparátu iniciuje telo kaskádový rad
fyziologických reakcií, aby nedošlo k poškodeniu okolitého tkaniva, zbavuje sa
odumretého tkaniva a podporuje obnovu normálneho tkaniva.
Zápal je prvým mechaniznom v procese liečby organizmu, zápalová reakcia spôsobuje
lokálne zvýšenie teploty tkaniva, tvorbu opuchov, vazodilatáciu a bunkový nedostatok
kyslíka - toto všetko spôsobuje bolesť, narušuje funkciu a bráni zotaveniu.
Kam Game Ready príde, ukáže sa obrí skok oproti statickým chladivým a kompresným

“Zrýchľuje
rekonvalescenciu,
redukuje užívanie
liekov proti bolesti.”

aplikáciám, ktoré pasívne kontrolujú bolesť a opuch, ACCEL technológia Vám dáva

Laura Schwartz, RN, MSN, APRN, FNP,

mechanizmov prirodzenej opravy tela - pre rýchlejšie hojenie a lepšiu regeneráciu.

COHNS

terapeutickú silu na posilnenie lymfatického systému, redukuje opuch z miesta
zranenia, podporí okysličenie prietoku krvi a stimuluje hojenie tkanív.
Stručne povedané, Game Ready Vám dáva silu pre optimalizáciu a urýchlenie

Aktívna pneumatická kompresia
napodobňuje svalové kontrakcie,
pomáha telu odčerpať opuchy, zároveň
stimuluje krvný obeh a bunkový prísun
kyslíka potrebného pre regeneráciu
tkaniva.

Rýchlejšie, hlbšie, dlhšie trvajúci

Kompresné zábaly zabezpečujú lepší

Rýchlo cirkulujúca ľadová voda

intramuskulárne chladenie spomaľuje

kontakt s povrchom kože, takže systém

aktívne odvádza teplo a ochladzuje

metabolizmus, pomáha telu

môže efektívnejšie vytiahnuť viac

tkanivá, čím reguluje opuch, svalové

minimalizivať sekundárne poškodenia

tepla z miesta poranenia a zvyšuje tým

kŕče a bolesť.

tkanív – menej poškodenia znamená

účinok studenej terapie.

rýchlejšia regenerácia.

Pre viac informácií nás kontaktujte mailom: info@energysport.sk ,
alebo telefonicky na 0903/243 393.

Distribútor pre SR :
Energysport, s.r.o.
Dolné Pažite 97
911 01 Trenčín
tel: +421903 243 393, +421903 880 097
Email: info@energysport.sk
www.energysport.sk
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