DLACZEGO GAME READY?
Klinicznie udowodniona pomoc w poprawie powrotu do zdrowia i
szybszym osiągnięciu kluczowych etapów fizjoterapii - przewyższa
zastosowanie konwencjonalnych metod RICE (odpoczynek-lóducisk-uniesienie).
Klinicznie udowodnione uśmierzanie bólu i obrzęku przy
jednoczesnym ograniczeniu stosowania i/lub wcześniejszym
zakończeniu przyjmowania leków narkotycznych, które mogą nieść
ze sobą działania niepożądane.

SZYBSZE GOJENIE
LEPSZY POWRÓT
DO ZDROWIA

Wybór systemu leczenia urazów i rehabilitacji pooperacyjnej dla
tysięcy znanych sportowców, zespołów prosportowych, specjalistów
w dziedzinie ortopedii i fizjoterapeutów na całym świecie.
W bieżących ankietach ponad 97% pacjentów potwierdza, że
urządzenie Game Ready umożliwiło lepszą rehabilitację pooperacyjną
niż poprzednie zabiegi z zastosowaniem innej krioterapii.

Game Ready®

Cryo/Cuff™

Gel Pack

Gane Ready z aktywnym uciskiem zapewnia
terapię zimnem, która działa szybciej, penetruje
głębiej i utrzymuje się dłużej niż typowe metody.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób urządzenie Game
Ready może pomóc w szybszym gojeniu i lepszym
powrocie do zdrowia, prosimy skonsultować się z
lekarzem lub odwiedzić stronę www.gameready.com
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NOWY STANDARD LECZENIA
URAZÓW I STANÓW POOPERACYJNYCH

„EFEKT SCHŁODZENIA I UCISKU TO JEDYNE, CO
USPOKOIŁO MOJĄ KOSTKĘ DO TAKIEGO STOPNIA, ŻE
UDAŁO MI SIĘ WRESZCIE ZASNĄĆ.”
		

Deborah Larson
Pacjentka

„PRZEPISUJĘ GAME READY, PONIEWAŻ ZNACZNIE OBNIŻA
POTRZEBĘ SIĘGNIĘCIA PO LEKI PRZECIWBÓLOWE ORAZ
CO NAJMNIEJ 20% SZYBSZY POWRÓT DO ZDROWIA.”
lek. med. Peter Millett
Klinika The Steadman Clinic, CO

ZMNIEJSZA BÓL I
OBRZĘK, OGRANICZA LEKI
NARKOTYCZNE, PRZYSPIESZA
POWRÓT DO ZDROWIA

UCISK I ZIMNO
WSPÓŁDZIAŁAJĄCE
RAZEM JAK NIGDY DOTĄD

Jeśli doznałeś urazu układu mięśniowoszkieletowego lub przeszedłeś operację

Wygodny, przenośny system Game Ready
wyposażono w intuicyjne sterowanie,
automatyczne ustawienia, łatwe do zakładania
opaski, narzędzia pomocy online i przyjazne
wsparcie dla użytkownika zapewniając szybką,
bezproblemową konfigurację i obsługę.

ortopedyczną, chcesz powrócić do czynności, które
uwielbiasz robić możliwie jak najszybciej urządzenie
Game Ready® to więcej niż łagodzenie objawów,
pomaga organizmowi w szybszym gojeniu i lepszym
powrocie do zdrowia.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA
ZALECANA PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Aktywny ucisk pneumatyczny naśladuje
naturalne skurcze mięśni, pomagając
organizmowi we wchłonięciu obrzęku,
pobudzając tym samym przepływ natlenowanej
krwi do miejsca urazu.

System Game Ready składa się z zaawansowanej
jednostki sterowania i szerokiego wyboru
ergonomicznych opasek. Wykorzystując rewolucyjną
technologię ACCEL® (aktywny ucisk i obieg wymiany
zimna), sprawdzony system łączy w sobie ucisk

Regulowana krioterapia aktywnie odprowadza
ciepło i schładza miejsce urazu lub operacji
powodując zmniejszenie obrzęku, skurczy
mięśni i bólu w zastosowaniach bez leków
narkotycznych.

pneumatyczny i regulowane terapie zimnem, aby
bezpiecznie niwelować obrzęk i uśmierzać ból,
obniżać potrzebę stosowania leków narkotycznych i
naturalnie przyspieszać powrót do zdrowia.

Ciśnienie powietrza powoduje dostosowanie się
opaski obwodowej do ciała, zapewniając lepszy
kontakt powierzchniowy, wzmacniając skutki
głęboko penetrującego działania krioterapii.
Szybsze, głębsze, dłuższe chłodzenie
wewnątrzmięśniowe spowalnia metabolizm komórkowy,
pomagając organizmowi zminimalizować wtórne
uszkodzenia tkanek po urazie - a mniejsza liczba
uszkodzeń oznacza szybszy powrót do zdrowia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKTYWNEGO
UCISKU I KRIOTERAPII MOZNA ZNALEŹĆ
NA STRONIE WWW.GAMEREADY.COM

AUTOMATYCZNIE OPRACOWANE OPASKI
ZAPEWNIAJĄ LEPSZE POKRYCIE,
DOPASOWANIE I WYNIKI
Opatentowane opaski ATX® (aktywna wymiana temperatury)
o podwójnym działaniu systemu Game Ready
zaprojektowano w celu optymalizacji leczenia terapeutycznym
zimnem i uciskiem wszystkich ważniejszych części ciała.
Opaski zapewniają pokrycie obwodowe i lepszy kontakt
powierzchniowy dla zapewnienia poprawy wydajności - a ze
względu na lepsze dopasowanie, są także bardziej wygodne.

