
GREITESNIS GIJIMAS
EFEKTYVESNIS ATSIGAVIMAS



Integruota aktyvi šalčio ir kompresijos sistema greitinanti 
atsigavimą

ATRASKITE GAME READY® IŠSKIRTINUMĄ

Revoliucinė Game Ready ® sistema sujungia portatyvų ir 

galingą valdymo prietaisą su ergonomišku, dvigubo veikimo 

įtvarų komplektu ir puikiai suderina aktyvią šalčio terapiją su 

kompresija.

Ūmių kaulų ir raumenų traumų metu bei potrauminiu 

laikotarpiu Game Ready patentuota ACCEL® technologija 

(Aktyvios kompresijos ir šalčio terapijos ciklai) padeda 

pacientui greičiau sveikti ir efektyviau atsigauti.

Temperatūros, spaudimo ir laiko 

indikatoriai suteikia aiškią informaciją, 

leidžiančią lengviau stebėti ir valdyti 

sinergetinį gydymą kompresija ir šalčiu 

tiesiog mygtukų paspaudimu.

Paciento komfortą ir saugumą užtikrina 

temperatūros valdymo įtaisas, gydymo 

metu įtvaruose palaikanti pastovią 

temperatūrą.

Dėl automatiškai kintančių poilsio ir 

gydymo režimų, iš anksto nustatytos 

programos užtikrina efektyvesnį gydymą, 

sumažina sužeidimo riziką.

Ploni, lengvi ir gaubiantys įtvarai apjuosia

sužeistą sritį ir dėl pneumatinės kompresijos 

užtikrina tobulą kontaktą su kūno paviršiumi 

ir efektyvesnę krioterapiją.

Game Ready lengvai uždedami įtvarai

yra anatomiškai sukurti pagrindinėms

kūno dalims, juos galima pasirinkti iš 

kelių dydžių.

Patentuota vidinė įtvaro konstrukcija 

leidžia įgyvendinti optimalią šalto 

vandens cirkuliaciją ir pasiskirstymą, 

taip užtikrinant efektyvų šaldymą, kuris 

mažina skausmą, raumenų spazmus ir 

patinimą nenaudojant vaistų.

„Bent 20 proc. greitesnis atsigavimas“
Peter Mil , MD, MSc / The Steadman klinika

Rankos/riešo įtvaras Alkūnės atvaras

Lankstus alkūnės įtvaras Peties įtvaras

Nugaros įtvaras Klubo/kirkšnies įtvaras

Kelio įtvaras Lankstus kelio įtvaras

Kojos įtvaras iki kelio Čiurnos įtvaras

GRPRO® VALDYMO PRIETAISAS
Vartotojui draugiškas GRPro® valdymo prietaisas jums ir jūsų 

pacientui suteikia informacijos ir pats kontroliuoja gydymo procesą. 

Galite lengvai stebėti spaudimą, temperatūrą ir laiką, bei keisti šiuos 

parametrus vienu mygtuko paspaudimu ar rankenėlės pasukimu. 

Iš anksto nustatytos programos palengvina taikymą ir padidina 

patogumą – nesvarbu ar naudojate prietaisą ligoninėje, treniruočių 

salėje ar keliaudami.

»  DAUGYBĖ FUNKCIJŲ

»  SU MIKROPROCESORIUMI

»  TEMPERATŪRA

»  SPAUDIMAS

»  GYDYMO LAIKAS

»  IŠ ANKSTO NUSTATYTOS PROGRAMOS

ATX® DVIGUBO VEIKIMO ĮTVARAI
Game Ready ATX® (Aktyvus temperatūros mainai) įtvarai 

susideda iš dviejų vidinių kamerų: viena orui, kita – šaltam 

vandeniui. Patentuota įtvarų konstrukcija susieja kompresinę ir 

šalčio terapijas. Skirtingai nei universalūs įtvarai, Game Ready siūlo 

ergonomiškai sukurtų įtvarų liniją, skirtą specifinėms kūno vietoms, 

užtikrindama optimalų komfortą ir gydymo efektyvumą.

»  KOSMINIO KOSTIUMO TECHNOLOGIJA

» DVIEJŲ KAMERŲ KONSTRUKCIJA

»  PADENGIAMAS VISAS ĮTVARE ESANTIS KŪNO PAVIRŠIUS

» DIDESNIS KONTAKTAS SU PAVIRŠIUMI

» ERGONOMIŠKOS FORMOS

» DIDESNIS KOMFORTAS



 

GAME READY® NUSTATO KRIOTERAPIJOS 
STANDARTUS

SUMAŽINA SKAUSMĄ, PATINIMĄ, VAISTŲ VARTOJIMĄ, OPTIMIZUOJA FIZIOTERAPIJĄ IR PADEDA GREIČIAU SVEIKTI

Naudodami Game Ready® aktyvią kompresiją, 

gaunate daugiau naudos iš šalčio terapijos. 

Patentuotos kosminio kostiumo technologijos 

Game Ready® įtvarai apgaubia sužeistą ar 

operuotą vietą. Intermituojanti pneumatinė 

kompresija suformuoja įtvarą pagal kūno linijas, 

užtikrindama geresnį kontaktą su paviršiumi ir 

efektyvesnį šaldymą. Infraraudonųjų spindulių 

šilumos vaizdas parodo, kad Game Ready® 

šaldo greičiau, giliau ir ilgiau nei kitos 

krioterapijos priemonės5,6.

GAME READY® ŠALTIS VEIKIA 
GREIČIAU, ĮSISKVERBIA GILIAU, 
LAIKOSI ILGIAU

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

Kai jūsų pacientai kenčia nuo ūmių kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų arba sveiksta po ortopedinės operacijos, jūs norite ne tik 

sumažinti simptomus, bet ir suteikti galimybę greičiau grįžti į įprastą aktyvumą. Game Ready® krioterapijos efektyvumas yra įrodytas 

kliniškai ir praktiškai.

GAME READY® 
VYKDYTUOSE TYRIMUOSE 
DAUGIAU NEI 6450 
PACIENTŲ:

>97%
GREIČIAU ATSIGAVO 

POOPERACINIU LAIKOTARPIU, 

NEI PO PRIEŠ TAI ATLIKTOS 

OPERACIJOS, KAI NAUDOJO 

KITOKIĄ ŠALDYMO TERAPIJĄ

>88%
SUMAŽINO NAUDOJAMŲ 

NUSKAUSMINAMŲJŲ VAISTŲ 

KIEKĮ ARBA NUSTOJO JUOS 

VARTOTI GREIČIAU

>98%
BUVO PATENKINTI SAVO 

FIZIOTERAPEUTU, JOG PASIŪLĖ 

NAUDOTI GAME READY®

*Apklausos dalyvių skaičius procentais, 2014 gegužė.

Lyginant su tradicinėmis priemonėmis, Game Ready® suteikia geresnį terapinį poveikį. Su Game Ready® aktyviai mažinamas skausmas, 

patinimas, vaistų suvartojimas, skatinamas natūralus audinių gijimas.

GAME READY® CRYO/CUFF™ GELIO KOMPRESAS

Iš karto
po 

gydymo

10 min.
po 

gydymo

30 min.
po 

gydymo

Šalčiausia temp.: 10° Šalčiausia temp.: 20° Šalčiausia temp.: 12°

Šalčiausia temp.: 15° Šalčiausia temp.: 23° Šalčiausia temp.: 19°

Šalčiausia temp.: 21° Šalčiausia temp.: 24° Šalčiausia temp.: 24°

GAME READY® NAUDOJIMO BŪDAI 
IR TEIKIAMA NAUDA

Šaldymas (bendras)

Sumažina vaistų vartojimą ir leidžia anksčiau nutraukti gydymą skausmą 

malšinančiais medikamentais.1,2,3,4

Padeda lengviau pasiekti esminius fizioterapijos tikslus.2

Padidina paciento pasitenkinimą gydymo procesu.1, 2

Sumažina kraujo perpylimo tikimybę.1

Sumažina paciento praleidžiamą laiką ligoninėje.1,5,6

Sumažina žaizdos išsiplėtimą.1

Sumažina infekcijos riziką.1

Užtikrina gerą įtvaro kontaktą su audiniais greitesniam, gilesniam, ilgiau 

trunkančiam šaldymui.5, 6

Sumažina skausmą, raumenų spazmus, edemą ir patinimus.1,3,4,7,8

Kompresija (bendra)

Aktyvus šaldymas

Aktyvi kompresija

Sulėtina maisto medžiagų apykaitą ir sumažina deguonies poreikį molekulėse, 

taip užkirsdamas kelią kitų audinių pažeidimams.7,8

Edemų susidarymo prevencijos ir patinimų mažinimo priemonė.7,8,9

Nukreipia karštį nuo sužeidimo vietos, kad efektyviau numalšintų temperatūrą.7

Imituojami natūralūs raumenų susitraukimai, iš sužeistos srities pašalinama 

edema.7,8

Optimizuojamas limfos pratekėjimas.10,11

Gerinama kraujotaka ir deguonies pernešimas.12,13,14,15

Skatinamas audinių gijimas ir sveikimas.7,8,12,13,14

Game Ready® aktyvi kompresija su aktyvia krioterapija

NAUDOJAMAS TŪKSTANČIŲ GYDYTOJŲ,
VERTINAMAS TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ PACIENTŲ

Game Ready® Yra toks efektyvus, jog jį naudoja prestižiniai 

reabilitacijos ir sporto centrai, fizinės medicinos ir reabilitacijos 

klinikos. Šia gydymo sistema pasitiki olimpiniai sportininkai ir daugybė 

profesionalių komandų visame pasaulyje. Taip pat žmonės, kurie 

naudojosi Game Ready® tvirtina, kad prietaisas padėjo greičiau 

atsigauti po traumos ar operacijos.

ATVEJŲ TYRIMUS, KLINIKINES SANTRAUKAS RASITE 
WWW.GAMEREADY.COM



  
INOVATYVI ACCEL® TECHNOLOGIJA 
PAKELIA TRAUMOS GYDYMĄ Į VISIŠKAI NAUJĄ LYGĮ

Game Ready inovatyvi ACCEL® technologija (Aktyvios kompresijos ir šalčio terapijos 

ciklai) nustato naujus gijimo standartus sinergetiškai jungiant aktyvios kompresijos 

ir šalčio terapijas į gydymo sistemą, suteikiančią galios išgyti.

Iš karto po kaulų-raumenų sistemos traumos, kūnas pradeda nenutrūkstamą seriją 

fiziologinių reakcijų, siekdamas nepakenkti aplinkiniams audiniams, atsikratyti jau 

negyvų audinių, ir skatindamas normalaus audinio atsinaujinimą.

Uždegimas yra pirmasis mechanizmas kūno atsigavimo procese. Uždegiminiai 

procesai sukelia vietinių audinių temperatūros pakilimą, formuojasi edema, 

vazodilatacija, ląstelės netenka deguonies – visa tai sukelia skausmą, sutrikdo 

funkcijas ir trukdo gijimo procesui.

Čia reikalingas Game Ready®. Statinis šaltis ir kompresija pasyviai kontroliuoja 

skausmą ir tinimą, ACCEL® technologija suteikia terapinės galios pagerinti limfos 

tekėjimo funkciją, pašalinti edemą iš pažeistos vietos, skatinti deguonies prisotinto 

kraujo tekėjimą į pažeistą vietą ir simuliuoti audinių gijimą.

Apibendrinant, Game Ready® padeda optimizuoti ir pagreitinti natūralius kūno 

atsistatymo mechanizmus – greitesniam gijimui ir efektyvesniam atsistatymui.Laura Schwartz, RN, MSN, APRN, FNP, COHNS

„Sumažinamas 

nuskausminamųjų 

naudojimas“.

Greitesnis, gilesnis, ilgiau trunkantis 

raumenų šaldymas sulėtina ląstelių 

metabolizmą, padeda kūnui sumažinti kitų 

audinių pažeidimus – mažiau žalos reiškia 

greitesnį atsigavimą.

Oro spaudimas įtvarą prispaudžia 

prie kūno. Taip sudaromas geresnis 

kontaktas su paviršiumi. Sistema 

iš pažeistos vietos daug efektyviau 

pašalina karštį ir padidina terapijos 

poveikį.

Aktyvi pneumatinė kompresija imituoja 

natūralų „suspausk ir atleisk“ raumenų 

susitraukimą, padeda kūnui pašalinti 

edemą, stimuliuodama sveikstančių 

audinių kraujo apytaką ir aprūpinimą 

deguonimi.

Greitai cirkuliuojantis ledas ir vanduo 

aktyviai šalina šilumą ir atvėsina audinį, 

taip sumažinama edema, raumenų 

spazmai ir skausmas.

NORĖDAMI SUŽINOTI DAUGIAU APIE GAME READY®, APLANKYKITE 
WWW.TEIDA.LT ARbA WWW.GAMEREADY.COM



Game Ready® atstovas Lietuvoje ir Latvijoje

UAb TEIDA
Druskininkų g. 1, LT-44288 Kaunas

Tel.: +370 37 323576, +370 686 99909
info@teida.lt | www.teida.lt
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