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Αµέσως µετά
τη θεραπεία

10 λεπτά µετά
τη θεραπεία

30 λεπτά µετά
τη θεραπεία

Χαµηλ. Θερµ.: 50OC Χαµηλ. Θερµ.: 68OC Χαµηλ. Θερµ.: 54OC

Χαµηλ. Θερµ.: 59OC Χαµηλ. Θερµ.: 74OC Χαµηλ. Θερµ.:66OC

Χαµηλ. Θερµ.: 
20.5OC

Χαµηλ. Θερµ.: 
24.4OC

Χαµηλ. Θερµ.: 
24.4OC

Το ψυχρό του GAME READY 
δρα ταχύτερα, διεισδύει 
βαθύτερα και διαρκεί 
περισσότερο.

Ταχεία Επούλωση
Ποιοτική Αποκατάσταση
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Ελαφριά, διακριτικά 
καλύµµατα περιβάλλουν το 
τραύµα, καλύπτοντας 
µεγαλύτερη επιφάνεια
µε πνευµατική συµπίεση για 
καλύτερη επαφή και 
βαθύτερη διείσδυση του 
ψυχρού.

Για καλύτερη εφαρµογή 
και λειτουργία
τα καλύµµατα έχουν 
ανατοµικό σχεδιασµό
και είνια διαθέσιµα για 
όλα τα κύρια µέρη
του σώµατος, σε ποικιλία 
µεγεθών.

Η πατενταρισµένη κυψελωτή 
δοµή διευκολύνει µέγιστη ροή 
και κατανοµή παγωµένου νερού 
για ακόµη αποδοτικότερη 
κρυοθεραπεία, βοηθώντας να 
µειωθεί ο πόνος µε ασφάλεια, 
ο µυικός σπασµός, το οίδηµα 
και όλα αυτά µε φυσικό τρόπο 
χωρίς φάρµακα.

Ο ρυθµίσιµος έλεγχος της 
θερµοκρασίας παρέχει σταθερή 
θερµοκρασία σε όλο το κάλυµµα και 
καθόλη τη συνεδρία, βελτιώνοντας 
την ασφάλεια και ευχαρίστηση.

Το Game Ready είναι ένα καινοτόµο φορητό 
σύστηµα κρυοθεραπείας µε διαλείπουσα 
συµπίεση που προσφέρει µοναδικά 
πλεονεκτήµατα όπως ευκολία στη χρήση, 
εφαρµογή σε δύσκολα αντιµετωπίσιµες 
αρθρώσεις, φορητότητα, συνδυασµένη 
εφαρµογή ψύχους και συµπίεσης καθώς 
και άριστη σχέση τιµής/απόδοσης. Αποτελεί 
ολοκληρωµένη λύση για την εφαρµογή του 
πρωτοκόλλου R.I.C.E. (Rest, Ice, Compres-
sion, Elevation) ή ελληνιστί Κ.Α.Π.Α 
(Κρυοθεραπεία, Ανάρροπη θέση, Περίδεση, 
Ανάπαυση)που συνιστάται για την άµεση 
αντιµετώπιση αρθρικών και µυϊκών 
τραυµατισµών.  Η δυνατότητα ακριβούς 

ρύθµισης της θερµοκρασίας ανά βαθµό 
καθώς και η δυνατότητα ρύθµισης της 
ταυτόχρονης εφαρµογής διαλείπουσας 
συµπίεσης σε 3 εύρη τιµών (µονάδα 
mmHg) επιφέρουν όλα τα σχετιζόµενα 
οφέλη όπως αγγειοσυστολή, λεµφική 
παροχέτευση µεταβολιτών και επιτάχυνση 
της αποιδηµατικής δράσης, επίδραση 
ψυχρού σε µεγάλο βάθος κ.α. Παράλληλα, 
η ύπαρξη πλήθους καλυµµάτων µεγάλης 
επιφάνειας για όλες τις αρθρώσεις και τον 
κορµό παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής 
του συστήµατος σε περιπτώσεις δύσκολα 
αντιµετωπίσιµες µε τα συµβατικά µέσα 
(όπως ο ώµος ή το ισχίο).

Κάλυµµα ώµου

Κάλυµµα γονατου

Κάλυµµα µέσηςΚάλυµµα χεριού

Κάλυµµα αστράγαλου

Κάλυµµα καρπού

Τουλάχιστον 20%
ταχύτερη αποκατάσταση

ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ 
GR PRO

Κάλυµµα ?
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