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MED4 ELITE™

Revoliucinė daugiafunkcinė 
atsistatymo sistema

GRPRO® 2.1

THE MED4 ELITE™ IS NOT CLEARED OR APPROVED FOR SALE IN THE UNITED STATES.

NAUJOS KARTOS 
ATSISTATYMO TECHNOLOGIJA

Game Ready® sistemos naudojamas ir vertinamos tūkstančių pacientų, sportininkų, 
trenerių, profesionalių sporto komandų, karininkų, chirurgų, ortopedų, sporto medici-
nos gydytojų ir kineziterapeutų. Mes esame pasiryžę plėtoti novatoriškiausius ir efek-
tyviausius produktus padedančius žmonėms greičiau atsistatyti po įvairių traumų ir 
operacijų. Mes esame čia, kad pateiktume naujos kartos atsistatymo technologijas. 

Pati pažangiausi nešiojama šalčio ir 
aktyvios kompresijos sistema

Game Ready® atstovas Lietuvoje ir Latvijoje
UAB TEIDA

Demonstravimo užsakymas ir daugiau info:
info@teida.lt | ww.teida.lt | +370 686 99909

Druskininikų g. 1, LT-44288 Kaunas

KETURIOS TERAPIJOS VIENOJE 
REVOLIUCINĖJE ATSISTATYMO SISTEMOJE
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Game Ready® labai daug investavo į technologijas ir turi daugybę patentų. 
Tam, kad pamatytumėte Game Ready® produktus apsaugotus patentais, 

prašome apsilankyti gameready.com/patents.

 

 

GRĄŽINKITE ŽMONES Į GERIAUSIĄ JŲ FORMĄ PO TRAUMŲ AR 
OPERACIJŲ SU REVOLIUCINE DAUGIAFUNKCINE
ATSISTATYMO SISTEMA IŠ GAME READY®



GAME READY ĮTVARAI TOBULAM KONTAKTUI 
SU KŪNO PAVIRŠIUMI IR EFEKTYVESNIAM GYDYMUI

MED4 ELITETM - PAŽANGI DAUGIAFUNKCINĖ 
ATSISTATYMO SISTEMA IŠ GAME READY® MED4 ELITE™ IŠ GAME READY®

MED4 ELITETM SISTEMOS GYDYMO PRIVALUMAI
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MED4 ELITE TERAPIJA 
GREITESNĖ, GILIAU 
PRASISKVERBIANTI IR 
ILGIAU IŠLIEKANTI

Med4 Elite sistemai puikiai tinka Game Ready ATX® serijos  įtvarai. Visi 
naudojami įtvarai yra patentuoti NASA technologijos. Anatominis 
dizainas užtikrina puikų bei komfortišką  sąlytį su gydoma vieta. 
Žemo profilio įtvarai užtikrina geresnį paviršinį kontaktą, pagerina 
rezultatus ir pagreitina atsigavimo procesą.

Yra dvigubos jungtys, kurių pagalba 
procedūras galima atlikti vienu 
metu keliems pacientams. 

Greito kontrasto terapijos metu pakaitomis atidaro-
mos ir susiaurinamos kraujagyslių sistemos tikslin-
goje pažeidimo zonoje kol sušvelnina skausmą ir 
padidina arterinį kraujo tekėjimą, nesukeliant papil-
domų edemų - efektyviai, kompaktiškai ir švariai.

Kontroliuojama šiluma skatina vazodilataciją t.y. net 
pačių mažiausių kraujagyslių išsiplėtimą. Pirmiausia 
tai naudinga organizmui, nes geriau maitinami visi 
audiniai. Antra, pagerina cirkuliaciją pažeistose 
vietose, palaiko limfinės sistemos veiklą, sumažina 
skausmą ir uždegimą, skatina natūralų gijimą esant 
ūmiam ir lėtiniam pažeidimui. 

KETURIOS TERAPIJOS VIENOJE ATSISTATYMO SISTEMOJE

Labai patogiai liečiamu ekranu vienu metu galima kontroliuoti, 
stebėti ir reguliuoti keletą terapinių procedūrų 

iš karto dviems pacientams.

ALKŪNĖS ĮTVARASLANKSTUS ALKŪNĖS ĮTVARAS

PETIES ĮTVARASC-T NUGAROS ĮTVAROS

ŠALDYMO LIEMENĖKRIOTERAPIJOS KEPURĖ

KOJOS ĮTVARAS IKI KELIO ČIURNOS ĮTVARAS

KLUBO/KIRKŠNIES ĮTVARAS KELIO ĮTVARAS

NUGAROS ĮTVARASRANKOS/RIEŠO ĮTVARAS

 [iki 3°C]

 [iki 45°C]

 [persijungimas <1 minutę]

 [4 lygiai, 5-75 mm Hg]

veiksmingas ir saugus gydymas naudojant inova-
tyviausią ir pažangiausią daugiafunkcinę tech-
nologiją; 

greitas potrauminio atsigavimo procesas naudo-
jant šaltį, šilumą, greitą kontrastą, bei aktyvią kom-
presijos terapiją;

terapinių kombinacijų naudojimas sumažina 
skausmą nenaudojant narkotinių vaistų nuo skaus-
mo, pagreitina natūralius gijimo procesus ir pageri-
na judesį bei raumenų jėgą; 

Sistemoje yra integruotas beledis šaltis, kontroliuojama šiluma, staigus kontrastas ir aktyvios kompresijos 
terapija. Sistema užtikrina visapusišką, patogią ir moksliškai įrodytą gydymo galimybę įvairiems žmonėms: po 
įvairių operacijų, ūminių ar lėtinių sužalojimų, įvairiais reabilitacijos etapais.  Su šiuo unikaliu ir galingu įrankiu 
sveikatos priežiūros profesonalai,  treneriai turi galimybę pagreitinti gijimo procesą ir tuo pačiu siekti 
geriausių atsistatymo rezultatų.

yra galimybė terapiją naudoti keliems asmenims 
tuo pat metu  esant ūmiems ar lėtiniams sužalo-
jimams;

lengvas programų, laiko, temperatūros bei spaudi-
mo lygio pakeitimas naudojant liečiamą ekraną; 

didelis anatomiškai išfomuotų Game ready siste-
mos įtvarų pasirinkimas įvairioms pagrindinėms 
kūno vietoms. 

Giliai prasiskverbiantis šaltis skatina kraujagyslių 
vazokonstrikciją t.y. receptoriai siunčia kapiliarams 
signalą susitraukti ir siųsti kraują į svarbius organus. 
To pasekoje mažėja skausmas esant įvairiems 
sužalojimams, po operacinių gydymų, skatinami 
metaboliniai procesai, mažėja raumenų spazmai, 
uždegimas.

Aktyvi kompresija primena natūralų raumenų 
susitraukimą, taip mažina edemą pažeistame plote.  
Atsiranda geresnis kontaktas tarp įtvaro ir paviršiaus, 
padeda prisitaikyti prie kūno, tokiu būdu 
šilumos/šalčio gydymas tampa dar efektyvesnis.

Paprasta liečiamo ekrano sistema, 
leidžia atlikti procedūrą efektyviai, 
greitai ir paprastai.

Daugiafunkcinė terapinė sistema 
gydo tiek  ūmius, tiek lėtinius 
sužalojimus (sutrikimus).

Patogūs fiksuojami ratukai, padės 
Jums kompaktiškai  prisitaikyti prie 
reikiamos vietos.

Naudojant Game Ready 
aktyvią kompresiją, 
gaunate daugiau naudos 
iš šalčio terapijos. Paten-
tuotos kosminio kostiu-
mo technologijos Game 
ready įtvarai apgaubia 
sužeistą ar operuotą 
vietą. Intermituojanti 
pneumatinė kompresija 
suformuoja įtvarą pagal 
kūno linijas, užtikrinda-
ma geresnį kontaktą su 
paviršiumi ir efektyvesnį 
šaldymą. Infraraudonųjų 
spindulių šilumos vaiz-
das parodo, kad Game 
Ready šaldo greičiau, 
giliau ir ilgiau nei kitos 
krioterapijos priemonės.

DEMONSTRAVIMO UŽSAKYMAS IR DAUGIAU INFO:
UAB TEIDA

INFO@TEIDA.LT | WW.TEIDA.LT | +370 686 99909

MED4 ELITE™ CRYO/CUFF®GEL PACK

IŠ KARTO PO GYDYMO

ŠALČIAUSIA TEMP.: 8.6°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 17°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 21.1°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 20°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 23.3°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 24.4°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 18.9°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 12.2°C

ŠALČIAUSIA TEMP.: 24.4°C

10 MIN. PO GYDYMO

30 MIN. PO GYDYMO

Vaizdas dešinėje. Pirmasis odos temperatūros matavimas atliktas 
iškart po  gydymo, kitos nuotraukos – po gydymo praėjus 10 ir 30 
minučių. Visos priemonės buvo naudotos pagal gamintojo pateik-
tas instrukcijas, temperatūros matavimas atliktas iš vienodo atstu-
mo. Priemonės naudotos skirtingomis dienomis, leidžiant atsigauti 
po prieš tai buvusio matavimo.


