
Game Ready kli iki ių tyri ų apžvalga 

 

Šiuo etu yra atliktos pe kios kli iki ės studijos, kurios parodė Game ready sistemos naudojimo 

privalu us po kelio są ario e doprotezavi o, prieki ių kryž i ių raiščių reko struk ijos, klubo 

są ario e doprotezavi o ir po pakartoti ės kelio są ario opera ijos. Po atliktų tyri ų gali a įžvelgti 
 kli iškai įrodytų privalu ų naudojant Game ready siste ą: 

1. maži a arkoti ių vaistų nuo skausmo vartoji ą, 
2. sutrumpina narkoti ių preparatų nuo skausmo vartoji o laiką,  

3. geri a ki eziterapijos efektyvu ą, 

4. didi a pa ie tų pasite ki i ą gydymo procesu, 

5. aži a kraujo perpyli o kursą,  
6. su aži a poopera i į kraujavi ą,  
7. sutru pi a uvi o ligo i ėje laiką, 
8. su aži a žaizdų atsiradi ą,  
9. maži a i fek ijų tiki y ę, 
10. su aži a skaus ą, 
11. aži a pati i ą, 
12. padidina pooperacines funkcijas. 

Skaus as, pati i as ir uždegi as yra pagrindiniai padariniai, kurių daž iausiai tiki asi po kelio 
endoprotezavimo operacijos. Šių išvardi tų padari ių sunkumas ir kaip pacientas kovos su jais 

nulemia sveiki ą. Krioterapija ir ko presija yra daž iausiai audoja i ūdai, kurių pagal a siekia a 
sušvel i ti po opera ijos atsiradusius padarinius. Buvo atliktas atsitikti ių i čių tyri as siekiant 

įverti ti aktyvios ko presijos ir šalčio prietaiso efektyvu ą po kelio są ario endoprotezavimo 

opera ijos. Tyri o dalyviai uvo suskirstyti į dvi grupes. Vie ie s uvo audotas aktyvios kompresijos 

ir šalčio prietaisas, o kitiems ledas ir stati ė ko presija. A i pro edūros uvo pradėtos praėjus trims 

valandos po operacijos ir naudojamos dvi savaites e ažiau kaip keturis kartus per die ą. Po dviejų 
savaičių atlikus reikiamus matavi us uvo paste ėtas fu k ijų, ei judesių a plitudės su ažėji as, 

kelio api ties padidėji as tiek tiriamosios, tiek ko troli ės grupės dalyvių. Narkoti ių edžiagų nuo 

skausmo  suvartoji as uvo že kliai ažes is tiria osios grupės  g orfi o ekvivale tai , ei 
ko troli ės grupės   g orfi o ekvivale tai  po dviejų savaičių pro edūrų atlikimo. Kitas 

reikš i gas rezultatas  buvo paste ėtas tarp pa ie tų pasite ki i o gydy o pro esu, tiriamojoje 

grupėje pasite ki i as uvo daug dides is.  
Galima teigti,  jog aktyvios ko presijos ir šalčio prietaiso Game ready  naudojimas po kelio 

endoprotezavimo operacijos že kliai su aži o poreikį arkoti ių vaistų nuo skaus o praėjus dviems 

savaitė s po operacijos. Tap pat buvo geres ė tolera ija fizi ia  krūviui, ei pa ie tų 
pasitenkinimas šalčio – ko presijos pro edūra uvo že kliai dides is ei ko troli ės grupės dalyvių 
pasitenkinimas gydymu.  

 

 

 



Atliktais tyri as yra įrodyta šalčio terapijos efektyvu as skaus o 

aži i ui po prieki ių kryž i ių raiščių reko struk i ės opera ijos, tačiau 
ėra paka ka ai i for a ijos apie ko i uotos šalčio – ko presi ės 

terapijos efekti gu ą. Antrojo tyrimo tikslas ir uvo palygi ti ko i uotą 
aktyvios ko presijos ir šalčio naudojimo poveikį Igrupė , su įprasto ledo 

naudojimu (IIgrupė  po prieki ių kryž i ių raiščių reko struk i ės 
operacijos. Tiria ieji uvo suskirstyti į dvi grupes ir jie turėjo pro edūrą 
atlikti 2 – 3 kartus per die ą ir sugrįžti į kli iką. Po atliktų testavi ų, 
reikš i gi skirtu ai paste ėti skaus o verti i o ir arkoti ių 

edika e tų vartoji o rezultatuose. Lygi a t a iejų grupių rezultatus skaus as pa ie tų audojusių 
ko i uotą aktyvios ko presijos ir šalčio prietaisą daug labiau su ažejo, ei tų, kurie audojo 
tradi i į šaldy o etodą ledą.  Narkoti ių edika e tų vartoji ą po šešių savaičių utraukė % 
pir osios grupės tiria ųjų ir tik % a trosios grupės. Taigi, ko i uotas šalčio - kompresijos 

naudoji as žy iai pageri o skaus o rodiklius ir su aži o priklauso y ę uo arkoti ių preparatų 
nuo skausmo.  

Kitas ži o as faktas yra, kad krioterapija yra naudojama kaip papildo a a algeti ė prie o ė po 

prieki ių kryž i ių raiščių opera ijos. Buvo atliktas tyri as, kurio etu uvo ori a išsiaiški ti 
efektyvu ą ki ta čios ko presijos kartu su šalčio terapija Game Ready)  ir stati ės ko presijos 
kombinuotos su šalčiu.  Tiria ieji uvo suskirstyti į dvi grupes, jie s uvo taikytos pasiri ktos 
prie o ės. Tyri o rezultatai parodė, kad po prieki ių kryž i ių raiščių reko struk i ės opera ijos 

audoja t šalčio terapiją su ki ta čia kompresija rezultatai geresni. Narkoti ių edika e tų uo 
skaus o vartoji as uvo ažes is ir kelio są ario fu k ijos geres ės, ei tų  kurie audojo stati ę 
ko presiją ir šaltį.  

Naudojant Game Ready ki ta čios ko presijos ir šalčio siste ą uvo 
atliktas tyri as, kurio etu uvo ori a išsiaiški ti šio prietaiso 
efektyvu ą po klu o są ario e doprotezavi o opera ijos. Tyrimas buvo 

atliktas 31 –  etų as e i s, kurie s pla i e tvarka uvo operuotas 
klu o są arys. Tiria ąją grupę sudarė as e ys, kurie s taikyta 

kompresija naudojant eleastinius tvarščius ir aktyvios kompresijos- šalčio 
siste ą, o ko troli ės grupės asmenims buvo taikyta tik elastinio tvarsčio 

kompresija. Tiria osios grupės as e ų a algetikų suvartoji as uvo 
paste ėtas ažes is, gydy o truk ė ligo i ėje uvo tru pes ė, aže is skaus as ir ažes ė 
i fek ijų tiki y ė.  

Kiti tyrėjai atliko tyri ą, kurio etu uvo ori a išsiaiški ti aktyvios ko presijos ir šalčio sistemos 

poveikį po pakartoti ės kelio są ario endoprotezavimo operacijos. Dalyviai buvo suskirstyti į dvi 
grupes, vie ie s taikė įprastą gydy ą ir aktyvios ko presijos- šalčio siste ą, o kitiems taikė tik 
įprastą gydy ą. Gauti tyrimo rezultatai parodė, jog tie kurie s taikė aktyvią kompresinę – šalčio 
siste ą jautė ažes į poopera i į skaus ą ir uvo žy iai geres ės kelio są ario fu k ijos. Tyrėjai 
padarė išvadą, kad aktyvi kompresi ė – šalčio siste a turėtų ūti taiko a kasdie ia  gydymui po 

pakartoti ės kelio są ario opera ijos, es gauti gydy o rezultatai uvo žy iai geres i, ei taikant tik 

įprasti į gydy ą. 


