
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι υποχρεωτικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως 

το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματός σας πριν από τη χρήση 

της συσκευής. Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες λειτουργίας 

θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

∆ιαβάστε όλες τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις συστάσεις 

προσοχής και τις προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση αυτού του 

προϊόντος. ∆ιατηρήστε αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά. 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ GAME READY 
GRPRO® 2.1

ΣΥΣΤΗΜΑ MED4 ELITE®

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
• ∆ιατηρείτε τη μονάδα ελέγχου (GRPro 2.1) σε τραπέζι, για να αποτρέψετε 
τυχόν διαρροή από το κάλυμμα.

• Εάν χρησιμοποιείτε δύο καλύμματα μπότας για όλο το πόδι (ένα σε κάθε 
πόδι), συνιστούμε τη χρήση της μονάδας ελέγχου Med4 Elite ή δύο μονάδων 
ελέγχου GRPro 2.1 για τη χορήγηση της θεραπείας. ∆εν συνιστούμε τη χρήση 
του εύκαμπτου σωλήνα με διπλό σύνδεσμο με το GRPro 2.1. 

• Μην καλύπτετε ποτέ τα 
δάκτυλα των ποδιών όταν 
εφαρμόζετε την μπότα για όλο 
το πόδι.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

Για την αποτροπή της εμφάνισης σφαλμάτων 04, κατά την έναρξη της 
θεραπείας με την μπότα για όλο το πόδι όταν χρησιμοποιείται με τη μονάδα 
ελέγχου GRPro 2.1, είναι σημαντική η αρχική πλήρωση (προπλήρωση) του 
καλύμματος πριν από μια θεραπεία. 

Για την αρχική πλήρωση για χρήση με τη μονάδα ελέγχου GRPro 2.1:

1. Με τη μονάδα ελέγχου GRPro 2.1 απενεργοποιημένη, προσαρτήστε τον 
συνδετικό εύκαμπτο σωλήνα στη μονάδα ελέγχου και στο κάλυμμα.

2. Αφήστε το κάλυμμα ανοικτό και σε επίπεδη θέση δίπλα στη μονάδα 
ελέγχου (όχι επάνω στο σώμα).

3. Ενεργοποιήστε το σύστημα και εκτελέστε θεραπεία χωρίς συμπίεση. Κάντε 
παύση μετά από 45 δευτερόλεπτα.

4. Αποσυνδέστε την μπότα για όλο το πόδι από τη μονάδα ελέγχου, ώστε το 
νερό να παραμείνει στο κάλυμμα. Είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Μέγεθος
Πραγματικό μέγεθος 

καλύμματος 
(Εύρη προσαρμογής)

Κατά προσέγγιση 
μήκος που έχει το μπατζάκι

Ανατομικός 
προσανατολισμός

M 
(Μεσαίο)

76-81 cm (30–32”) 69-84 cm (27–33”)
Όλα τα 
μεγέθη 

εφαρμόζουν 
σε αριστερό 
και δεξί πόδι

L 
(Μεγάλο)

86-91 cm (34,5–36,5”) 84-94 cm (33–37”)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πραγματοποιείτε αρχική πλήρωση της μπότας για 
όλο το πόδι για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας το GRPro 2.1, μπορεί να 
συναντήσετε ένα Σφάλμα 04 60 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του 
κουμπιού έναρξης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη μονάδα 
ελέγχου πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας. Ενεργοποιήστε τη ξανά και 
επαναλάβετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων βημάτων, ελέγξτε τη στάθμη του 
νερού στη μονάδα ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε περισσότερο νερό. 
Φροντίστε να μην υπερπληρώσετε τη μονάδα ελέγχου και αφήστε χώρο για την 
επιστροφή του νερού από το κάλυμμα μετά τη θεραπεία. Ελέγξτε το εγχειρίδιο 
χρήσης της μονάδας ελέγχου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προσθήκη νερού.

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την μπότα για όλο το πόδι εντός των 
επόμενων 24 - 48 ωρών, αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί από το κάλυμμα πίσω 
στη μονάδα ελέγχου, αφήνοντας το συνδεδεμένο στη μονάδα ελέγχου για 2 έως 
3 λεπτά. Αυτό θα συμβάλλει στην αποτροπή του σχηματισμού μούχλας μέσα στο 
κάλυμμα και θα διατηρήσει την αναμενόμενη λειτουργία του καλύμματός σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν είναι απαραίτητη η αρχική πλήρωση του καλύμματος 
για χρήση με τη μονάδα ελέγχου Med4 Elite.

Εάν έχει παραμείνει νερό μέσα στο κάλυμμα για περισσότερο από μία ώρα, 
συνιστούμε την πρόψυξη/προθέρμανση του καλύμματος πριν από την 
πραγματοποίηση θεραπείας σε έναν ασθενή. 

∆είτε την ενότητα Πρόψυξη/προθέρμανση του καλύμματός σας για οδηγίες σχετικά 
με τον τρόπο πρόψυξης/προθέρμανσης της μπότας για όλο το πόδι.

FULL LEG BOOT
ΜΠΟΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟ∆Ι

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερβαίνετε ποτέ τον ανώτερο και τον κατώτερο δείκτη 
κατά την προσαρμογή της μπότας. Η επάνω άκρη θα πρέπει να βρίσκεται 
πάντα ανάμεσα στον βραχύτερο και μακρύτερο δείκτη που υπάρχει στο 
μπατζάκι.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΠΑΤΖΑΚΙ
Η μπότα για όλο το πόδι έχει σχεδιαστεί για να δέχεται μπατζάκι με διάφορα μήκη. 
Το κάλυμμα παρέχεται έτοιμο για χρήση με το τυπικό μήκος. Εάν απαιτείται, 
μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος ώστε να είναι είτε μακρύτερο είτε κοντύτερο, 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

ΓΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ 
ΜΠΑΤΖΑΚΙ
1. Αποκολλήστε το τμήμα της μπότας με τα άγκιστρα και τους 
βρόχους του καλύμματος, ώστε ολόκληρο το κάλυμμα να είναι 
σε επίπεδη θέση επάνω στο πάτωμα ή στο τραπέζι

2. Αναδιπλώστε το τμήμα της μπότας, ώστε η επάνω άκρη να 
ευθυγραμμιστεί με τον κατώτερο δείκτη (δείτε το εικονίδιο στα 
αριστερά). Αυτό θα προσθέσει περίπου 2,5 cm (1”) στο τυπικό 
μήκος που έχει το μπατζάκι.

3. Ασφαλίστε τη μπότα στη θέση της, διπλώνοντας το επάνω 
τμήμα του τμήματος με τα άγκιστρα και τους βρόχους προς το 
μέρος σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΜΠΑΤΖΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΗΚΟΣ
1. Αποκολλήστε το τμήμα της μπότας με τα άγκιστρα και τους 
βρόχους του καλύμματος, ώστε ολόκληρο το κάλυμμα να είναι 
σε επίπεδη θέση επάνω στο πάτωμα ή στο τραπέζι.

2. Αναδιπλώστε το τμήμα της μπότας, ώστε η επάνω άκρη να 
ευθυγραμμιστεί με τον ανώτερο δείκτη (δείτε το εικονίδιο στα 
αριστερά). Αυτό θα αφαιρέσει 2,5 cm (1”) από το τυπικό μήκος 
που έχει το μπατζάκι.

3. Ασφαλίστε τη μπότα στη θέση της, διπλώνοντας το επάνω 
τμήμα του τμήματος με τα άγκιστρα και τους βρόχους προς το 
μέρος σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ευθυγραμμίστε την επάνω 
άκρη της μπότας με αυτήν τη 
γραμμή για να αυξήσετε το 
μήκος που έχει το μπατζάκι.

Ευθυγραμμίστε την επάνω 
άκρη της μπότας με αυτήν τη 
γραμμή για να μειώσετε το 
μήκος που έχει το μπατζάκι.

ΠΡΟΨΥΞΗ/ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

Η μπότα για όλο το πόδι έχει σχεδιαστεί για τη χορήγηση θεραπείας σε ολόκληρο 
το πόδι και το άκρο πόδι (εκτός από τα δάκτυλα των ποδιών). Κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας, μεγάλη ποσότητα νερού κυκλοφορεί διαμέσου του καλύμματος. 
Η πρόψυξη/προθέρμανση του καλύμματός σας θα συμβάλλει στη χορήγηση της 
καλύτερης δυνατής θεραπείας. Κατά διαστήματα, μπορεί να δείτε ότι η πραγματική 
θερμοκρασία παρεκκλίνει από τη θερμοκρασία-στόχο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

ΠΡΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ GRPRO 2.1

1. Αρχικά, πραγματοποιήστε αρχική πλήρωση της μπότας για όλο το πόδι. ∆είτε την 
ενότητα Αρχική πλήρωση του καλύμματος.

2. Με νερό μέσα στο κάλυμμα και 
με τη μέγιστη στάθμη νερού της 
μονάδας ελέγχου σας, πραγματοποιήστε 
κρυοθεραπεία χωρίς συμπίεση για 5 λεπτά. 
 
Αυτό θα επιτρέψει την εξίσωση της 
θερμοκρασίας του νερού στο κάλυμμα με 
τη θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή 
GRPro 2.1.

Εκτελέστε τη θεραπεία, όπως επιθυμείτε. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
μονάδας ελέγχου σας. 

ΠΡΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ MED4 ELITE

1. Εκτελέστε κρυοθεραπεία χωρίς συμπίεση για 2 έως 3 λεπτά.

2. Μόλις η πραγματική θερμοκρασία της δεξαμενής βρεθεί εντός 1 - 2 °C (2 - 3 °F) 
από τη θερμοκρασία-στόχο, μπορεί να εφαρμοστεί το κάλυμμα.

3. ∆ιακόψτε την υφιστάμενη θεραπεία. Εφαρμόστε το κάλυμμα.

4. Εκτελέστε τη θεραπεία, όπως επιθυμείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
μονάδας ελέγχου σας.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ MED4 ELITE

1. Εκτελέστε θερμοθεραπεία χωρίς συμπίεση για 2 έως 3 λεπτά.

2. Μόλις η πραγματική θερμοκρασία της δεξαμενής βρεθεί εντός 1 - 2 °C (2 - 3 °F) 
από τη θερμοκρασία-στόχο, μπορεί να εφαρμοστεί το κάλυμμα.

3. ∆ιακόψτε την υφιστάμενη θεραπεία. Εφαρμόστε το κάλυμμα.

4. Εκτελέστε τη θεραπεία, όπως επιθυμείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
μονάδας ελέγχου σας.

Μακρύτερο
Μπατζάκι

Βραχύτερο
Μπατζάκι

3

1

Βραχύ
τε

ρο

Τυ
πικ

ό
Μ

ακρ
ύτε

ρο
Το τυπικό μέγεθος 
εμφανίζεται σε αυτό 
το παράδειγμα.

Αναδιπλώστε 
το πτερύγιο 

για να 
ασφαλίσετε 

την μπότα 
στη θέση 

της
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟ∆Ι

1
Τοποθετήστε την μπότα για όλο το πόδι σε επίπεδη 

θέση επάνω στο πάτωμα ή στο τραπέζι θεραπείας.

Η μπότα για όλο το πόδι αποστέλλεται με το τμήμα της 

μπότας ήδη σχηματισμένο.

2
Τοποθετήστε το 

προσβεβλημένο πόδι 

στο κατώτερο τμήμα της 

μπότας, με την πτέρνα  

στην καθορισμένη περιοχή.

Η εφαρμογή της μπότας για όλο το πόδι θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε με 
τη βοήθεια ενός δεύτερου προσώπου. Για την αποτροπή τυχόν τραυματισμού, μην 
επιχειρήσετε ποτέ να εφαρμόσετε το κάλυμμα σε εσάς.

Εφαρμόστε το κάλυμμα με ομοιόμορφη στενή εφαρμογή, φροντίζοντας να μην 
υπάρχουν στρεβλώσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη ροή του νερού. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένος ο συνδετικός εύκαμπτος σωλήνας, ώστε να 
αποτραπεί τυχόν πτύχωση ή στρέβλωση στη θέση της εισόδου εύκαμπτου σωλήνα 
του καλύμματος.

4
∆ιπλώστε το κάλυμμα γύρω από τον αστράγαλο και 

ασφαλίστε το στην αντίθετη πλευρά του ποδιού.

3
∆ιπλώστε το κάλυμμα στο επάνω μέρος του άκρου ποδιού 

και ασφαλίστε στο αντίθετο μέρος του άκρου ποδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καλύπτετε ποτέ τα 

δάκτυλα των ποδιών όταν εφαρμόζετε την 

μπότα για όλο το πόδι.

5
∆ιπλώστε την πλευρά με τους βρόχους στο επάνω 

μέρος του ποδιού, φροντίζοντας να μην έχει ζάρες το 

ύφασμα και να είναι στενά εφαρμοσμένο στο πόδι.

6
∆ιπλώστε την πλευρά με τα άγκιστρα στο επάνω 

μέρος του ποδιού, προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

φροντίζοντας να μην έχει ζάρες το ύφασμα και το κάλυμμα 

να είναι στενά εφαρμοσμένο στο πόδι.

7
Προσαρτήστε το κάλυμμα στη μονάδα ελέγχου με το συνδετικό εύκαμπτο σωλήνα. Θα πρέπει να ακουστεί ένα 

«κλικ».  Για αποσύνδεση, απλά πιέστε το μπλε ή το γκρι κουμπί και αφαιρέστε τον σύνδεσμο από το κάλυμμα.

8
Για αφαίρεση του καλύμματος, ανοίξτε το τμήμα του ποδιού πρώτα, κατόπιν ανοίξτε το τμήμα του άκρου 

ποδιού. Τοποθετήστε το κάλυμμα μακριά από το σώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε πάντοτε εφαρμοσμένο το κάλυμμα, ενώ είτε 

κάθεστε είτε είστε ξαπλωμένος με τα πόδια σε ευθεία θέση. 

 

Η μπότα για όλο το πόδι μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο αριστερό είτε 

στο δεξί πόδι.
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X = Απόλυτη αντένδειξη –  
∆εν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
θεραπεία σε αυτές τις καταστάσεις, 
σε ασθενείς:

R = Σχετική αντένδειξη –  
Η θεραπεία για αυτές τις 
καταστάσεις θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο υπό την 
επίβλεψη ενός διπλωματούχου 
επαγγελματία υγείας σε ασθενείς:

ΤΡΟΠΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κρυοθεραπεία

Συμπίεση

Οι οποίοι βρίσκονται στα οξεία στάδια φλεγμονώδους 
φλεβίτιδας στην προσβεβλημένη περιοχή.

X

Οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε τρέχοντα κλινικά σημεία 
ενδεικτικά εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στην 
προσβεβλημένη περιοχή.

X

Οι οποίοι έχουν σημαντική αρτηριοσκλήρωση ή άλλη 
ισχαιμική αγγειοπάθεια στην προσβεβλημένη περιοχή.

X

Οι οποίοι έχουν οποιονδήποτε σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου ή τρέχοντα κλινικά σημεία εμβολής (π.χ. 
πνευμονικό έμβολο, εγκεφαλικό έμφρακτο, κολπική 
μαρμαρυγή, ενδοκαρδίτιδα, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή 
αθηρωματική εμβολική πλάκα).

X

Οι οποίοι έχουν μία πάθηση στην οποία δεν είναι 
επιθυμητή η αυξημένη φλεβική ή λεμφική επιστροφή στο 
προσβεβλημένο άκρο (π.χ. καρκίνωμα).

X

Οι οποίοι έχουν μη αντιρροπούμενη υπερτονία στην 
προσβεβλημένη περιοχή.

X

Οι οποίοι έχουν κάποιο ανοικτό τραύμα στην 
προσβεβλημένη περιοχή (το τραύμα θα πρέπει να 
επιδένεται πριν από τη χρήση του Game Ready).

R

Οι οποίο έχουν οξύ, ασταθές (μη αντιμετωπισθέν) κάταγμα 
στην προσβεβλημένη περιοχή.

R

Οι οποίοι είναι παιδιά κάτω των 18 ετών ή ασθενείς οι 
οποίοι έχουν γνωστικές δυσχέρειες ή δυσκολίες στην 
επικοινωνία, είτε προσωρινές (λόγω φαρμακευτικής 
αγωγής) είτε μόνιμες.

R R

Οι οποίοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια ή συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια (με συνοδό οίδημα στα άκρα ή τους 
πνεύμονες).

R

Οι οποίοι έχουν εντοπισμένη, ασταθή δερματική πάθηση 
(π.χ. δερματίτιδα, απολίνωση φλεβών, γάγγραινα ή 
πρόσφατο δερματικό μόσχευμα) στην προσβεβλημένη 
περιοχή.

R R

Οι οποίοι έχουν ερυσίπελας ή άλλη ενεργή λοίμωξη στην 
προσβεβλημένη περιοχή.

R

Οι οποίοι έχουν σημαντική αγγειακή διαταραχή στην 
προσβεβλημένη περιοχή (π.χ. από προηγούμενα 
κρυοπαγήματα, διαβήτη, αρτηριοσκλήρωση ή ισχαιμία).

X

Οι οποίοι έχουν γνωστές αιματολογικές δυσκρασίες οι 
οποίες επηρεάζουν τη θρόμβωση (π.χ. παροξυσμική 
αιμοσφαιρινουρία εκ ψύχους, κρυοαιμοσφαιριναιμία, 
δρεπανοκυτταρική νόσο, ψυχροσυγκολλητίνες του ορού).

X

Οι οποίοι πάσχουν από νόσο Raynaud ή υπερευαισθησία 
στο ψύχος (κνίδωση εκ ψύχους).

R

Οι οποίοι έχουν υπέρταση ή πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση. R

Οι οποίοι έχουν διαβήτη. R

Οι οποίοι έχουν διαταραχή στην τοπική κυκλοφορία ή 
νευρολογική δυσλειτουργία (συμπεριλαμβανομένης 
της παράλυσης ή της εντοπισμένης δυσλειτουργίας 
λόγω πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων) στην 
προσβεβλημένη περιοχή.

R

Οι οποίοι έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα στην 
προσβεβλημένη περιοχή.

R

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ GRPRO 2.1ΓΕΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

GAME READY GRPRO 2.1 Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MED4 ELITE, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ, ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ!

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Ακολουθήστε τις συστάσεις του επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί σχετικά με τη 

συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης.

2. Η ακατάλληλη τοποθέτηση ή η παρατεταμένη χρήση του συστήματος Game Ready ή του 

συστήματος Med4 Elite θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη των ιστών. Κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούν το δέρμα της υπό θεραπείας περιοχής ή τα 

δάκτυλα των άκρων του υπό θεραπεία σκέλους για τυχόν κάψιμο, φαγούρα, αυξημένη διόγκωση 

ή πόνο. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε από αυτά τα σημεία ή εμφανιστούν οποιεσδήποτε αλλαγές 

στην εμφάνιση του δέρματος (όπως φουσκάλες, αυξημένη ερυθρότητα, αποχρωματισμός ή 

άλλες αξιοσημείωτες αλλαγές στο δέρμα), συνιστάται οι ασθενείς να διακόπτουν τη χρήση και να 

συμβουλεύονται έναν ιατρό.

3. Τα καλύμματα Game Ready δεν είναι στείρα. Μην τα τοποθετείτε απευθείας επάνω 

από ανοικτά τραύματα, πληγές, εξανθήματα, μολύνσεις ή ράμματα. Το κάλυμμα μπορεί να 

εφαρμοστεί πάνω από ρούχα ή επιδέσμους. Συνιστάται η εφαρμογή μιας επίστρωσης μεταξύ του 

καλύμματος και του δέρματος για όλους τους ασθενείς.

4. Τα καλύμματα Game Ready διατίθενται σε πολλαπλές διαμορφώσεις, αλλά δεν προορίζονται 

για όλες τις φυσιολογικές χρήσεις. Για παράδειγμα, το κάλυμμα του αστραγάλου δεν είναι 

σχεδιασμένο για χρήση στα δάκτυλα των ποδιών και το κάλυμμα της ράχης δεν είναι 

σχεδιασμένο για χρήση στην κοιλιακή χώρα.

5. Για την αποτροπή ενδεχόμενης ζημιάς στη μονάδα ελέγχου, μη χρησιμοποιείτε καλύμματα 

άλλων κατασκευαστών με τη μονάδα ελέγχου.

6. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου, 

ειδικά όταν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε νάρκωση ή λαμβάνει οποιαδήποτε φαρμακευτική 

αγωγή που θα μπορούσε να μεταβάλλει τη φυσιολογική αίσθηση του πόνου. Να ελέγχετε 

το δέρμα της υπό θεραπεία περιοχής συχνά και να χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις μέσου έως 

υψηλότερου εύρους (θερμότερης) θερμοκρασιών ή να αφήνετε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

μεταξύ των θεραπειών, εάν είναι απαραίτητο.

7. Παρακολουθείτε το επίπεδο της θερμότητας καθόλη τη συνεδρία θεραπείας. Θα πρέπει 

να είστε προσεκτικοί με το σύστημα Med4 Elite ή οποιαδήποτε συσκευή θερμοθεραπείας 

(Θεραπεία με θερμότητα) που δημιουργούν θερμότητα υψηλής έντασης, σε θερμοκρασία 

45 °C (113 °F) ή υψηλότερη. Να ελέγχετε το δέρμα της υπό θεραπεία περιοχής συχνά και να 

χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις μέσου έως χαμηλότερου εύρους (ψυχρότερων) θερμοκρασιών ή να 

αφήνετε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των θεραπειών, εάν είναι απαραίτητο.

8. Το σύστημα Med4 Elite δεν προορίζεται για χρήση με παράγοντες που προκαλούν αναισθησία.

9. Κατά τη χρήση θεραπείας με θερμότητα και ταχεία εναλλαγή θερμότητας και ψύχους, το 

δέρμα θα πρέπει να προστατεύεται σε ασθενείς που είναι ευαίσθητοι στη θερμότητα ή υψηλού 

κινδύνου, ειδικά επάνω από περιοχές με ελλείμματα αισθητικότητας.

10. Η θέρμανση των γονάδων θα πρέπει να αποφεύγεται.

11. Μην καλύπτετε τα δάκτυλα των ποδιών με την μπότα για όλο το πόδι.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των περιβλημάτων και των εναλλακτών θερμότητας θα διαφέρει 

ευρέως, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης τους.  Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα αναφοράς 

για να προσδιορίσετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το προϊόν. 

Περίβλημα

Ελαφριά χρήση (Προσωπική)........................................................................12 μήνες

Μέτρια χρήση .........................................................................................................6 μήνες 

Βαριά χρήση (Κλινική ή προπονητήριο) .................................................3 μήνες

Εναλλάκτης θερμότητας

Ελαφριά χρήση (Προσωπική)........................................................................24 μήνες

Μέτρια χρήση .........................................................................................................18 μήνες

Βαριά χρήση (Κλινική ή προπονητήριο) .................................................12 μήνες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Περίβλημα: Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος, το περίβλημα μπορεί να επιστραφεί 

εντός 7 ημερών από την αγορά.

Εναλλάκτης θερμότητας: 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς.  ∆είτε την κάρτα εγγύησης που 

περιλαμβάνεται με τον εναλλάκτη θερμότητας.
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X = Απόλυτη αντένδειξη –  
∆εν θα πρέπει να χρησιμοποιείται θεραπεία σε αυτές τις καταστάσεις, σε ασθενείς οι 
οποίοι έχουν:

R = Σχετική αντένδειξη –  
Η θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την 
επίβλεψη ενός διπλωματούχου επαγγελματία υγείας σε ασθενείς οι οποίοι έχουν:

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Θερμοθεραπεία

Κρυοθεραπεία

Συμπίεση

Ταχεία εναλλαγή

Τρέχοντα κλινικά σημεία σημαντικού περιφερικού οιδήματος στην προσβεβλημένη περιοχή (π.χ. εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, χρόνια φλεβική 
ανεπάρκεια, οξύ σύνδρομο διαμερίσματος, συστηματική φλεβική υπέρταση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική κίρρωση/ανεπάρκεια, 
νεφρική ανεπάρκεια).

X X X X

Σημαντική αγγειακή διαταραχή στην προσβεβλημένη περιοχή (π.χ. από προηγούμενα κρυοπαγήματα, αρτηριοσκλήρωση, αρτηριακή ανεπάρκεια, 
διαβήτη, αγγειακή απορρύθμιση ή άλλη αγγειακή ισχαιμική νόσο).

X X X X

Γνωστές αιματολογικές δυσκρασίες οι οποίες προδιαθέτουν για θρόμβωση (π.χ. παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία εκ ψύχους, κρυοαιμοσφαιριναιμία, 
δρεπανοκυτταρική νόσο, ψυχροσυγκολλητίνες του ορού).

X R X

Φλεγμονή ιστών λόγω πρόσφατου τραυματισμού ή έξαρσης χρόνιας φλεγμονώδους πάθησης. X R X

Άκρα με διάχυτη ή εστιακή διαταραχή της ευαισθησίας στον πόνο ή τη θερμοκρασία, που δεν επιτρέπει στον ασθενή να παράσχει ακριβείς και 
έγκαιρες πληροφορίες.

X R X

∆ιαταραχή στην τοπική κυκλοφορία ή νευρολογική δυσλειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της παράλυσης ή της εντοπισμένης δυσλειτουργίας λόγω 
πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων) στην προσβεβλημένη περιοχή.

R R R R

∆ιαταραχές στη γνωσιακή λειτουργία ή την επικοινωνία που δεν τους επιτρέπει να παράσχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. X R X

Οξύ, ασταθές (μη αντιμετωπισθέν) κάταγμα στην προσβεβλημένη περιοχή. X R X

Τοπική κακοήθεια. X R X

Περιοχές με λύση της συνέχειας ή βλάβη του δέρματος (δέρμα με βλάβη ή που κινδυνεύει να υποστεί βλάβη) που προκαλούν ανομοιόμορφη αγωγή 
της θερμότητας σε όλο το δέρμα (π.χ. ανοικτό τραύμα, ουλώδης ιστός, έγκαυμα ή δερματικό μόσχευμα). Οποιοδήποτε ανοικτό τραύμα θα πρέπει να 
επιδένεται πριν από τη χρήση του Med4 Elite.

X R R X

Ιστός με ενεργή αιμορραγία ή αιμορραγικές καταστάσεις. X X

Ιστός που έχει υποβληθεί πρόσφατα σε ακτινοβολία ή περιοχές που επηρεάζονται από δερματοπάθειες ευαίσθητες στη θερμότητα (π.χ. έκζεμα, 
ψωρίαση, αγγειίτιδα, δερματίτιδα).

X X

Εντοπισμένη, ασταθή δερματική πάθηση (π.χ. δερματίτιδα, απολίνωση φλεβών, γάγγραινα ή πρόσφατο δερματικό μόσχευμα) στην προσβεβλημένη 
περιοχή.

R R R R

Οποιαδήποτε ενεργή τοπική ή συστηματική λοίμωξη. X X X

Τρέχοντα κλινικά σημεία φλεγμονώδους φλεβίτιδας, φλεβικών ελκών ή κυτταρίτιδας. R X X X

Εγκυμοσύνη. X X

Οποιονδήποτε σημαντικό παράγοντα κινδύνου ή τρέχοντα κλινικά σημεία εμβολής (π.χ. πνευμονικό έμβολο, πνευμονικό οίδημα, εγκεφαλικό 
έμφρακτο, κολπική μαρμαρυγή, ενδοκαρδίτιδα, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αθηρωματική εμβολική πλάκα).

X X X

Μια πάθηση στην οποία δεν είναι επιθυμητή η αυξημένη φλεβική ή λεμφική επιστροφή στο προσβεβλημένο άκρο (π.χ. λεμφοίδημα μετά από καρκίνο 
μαστού ή άλλο τοπικό καρκίνωμα ή/και μετάσταση καρκινώματος στο προσβεβλημένο άκρο).

X X X

Νόσος Raynaud ή υπερευαισθησία στο ψύχος (κνίδωση εκ ψύχους). X X

Υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση ή μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια. R R X R

Παιδιά κάτω των 18 ετών R R R R

Έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στο δάκτυλο του ποδιού στην προσβεβλημένη περιοχή. R R R

Έχουν θόλωση της συνείδησης ή σακχαρώδη διαβήτη, πολλαπλή σκλήρυνση, κακή κυκλοφορία, κακώσεις του νωτιαίου μυελού και ρευματοειδή 
αρθρίτιδα.

R R X R

Μη αντιρροπούμενη υπερτονία στην προσβεβλημένη περιοχή. X X

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MED4 ELITE



ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Για την καθημερινή φροντίδα και για την ελαχιστοποίηση του σχηματισμού μούχλας, να 
αφαιρείτε τον εναλλάκτη θερμότητας από το περίβλημα και να τον σκουπίζετε με στεγνή 
πετσέτα για να αφαιρέσετε τυχόν συμπύκνωση υδρατμών που μπορεί να σχηματιστεί. Γυρίστε 
ανάποδα το περίβλημα και κρεμάστε το περίβλημα και τον εναλλάκτη θερμότητας για να 
απελευθερώσετε την υπερβολική υγρασία.

Για χρήση σε πολλούς ασθενείς, ή όπως απαιτείται, χρησιμοποιήστε Sterifab® στην μπλε 
πλευρά του περιβλήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την ελαχιστοποίηση 
της μεταφοράς μικροβίων.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

Για μεγαλύτερη φροντίδα, αφαιρέστε προσεκτικά τον εναλλάκτη θερμότητας από το περίβλημα και 
αναποδογυρίστε το περίβλημα.  Πλύνετε το περίβλημα στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων, με κρύο 
νερό και ήπιο απορρυπαντικό ή αντιβακτηριακό σαπούνι.  Κρεμάστε το για να στεγνώσει. Πλύνετε 
στο χέρι τον εναλλάκτη θερμότητας με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό, μην τον πλένετε στο 
πλυντήριο ρούχων και μην τον τοποθετείτε σε στεγνωτήριο. Κρεμάστε το για να στεγνώσει.

ΦΥΛΑΞΗ
Κρεμάστε το κάλυμμά σας σε μια μεγάλη κρεμάστρα ή αφήστε το σε επίπεδη επιφάνεια. Μην 
το διπλώνετε και μην το στοιβάζετε, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του 
θαλάμου υγρού και το κάλυμμα δεν θα λειτουργεί κανονικά.

© 2019 CoolSystems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 
Οδηγίες χρήσης του καλύμματος διπλής δράσης Game Ready 

Κάλυμμα μπότας για όλο το πόδι, κωδ. είδους 705375 Rev B
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2514 AP Χάγη
Ολλανδία

EMERGO AUSTRALIA
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II, Level 20
Σίδνεϊ NSW 2000
Αυστραλία

 COOLSYSTEMS®, INC.
 DBA Game Ready®
 1800 Sutter Street, Suite 500
 Concord, CA 94520 Η.Π.Α.

1.888.GAMEREADY +1.510.868.2100
www.gameready.com

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ  
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
1. Αποσυνδέστε τον συνδετικό εύκαμπτο σωλήνα από  
το κάλυμμα

2. Ξεκουμπώστε το φερμουάρ

3. Αφαιρέστε με ήπιες κινήσεις τον εναλλάκτη θερμότητας

1 Τοποθετήστε το 
περίβλημα σε επίπεδη 

επιφάνεια, με το λογότυπο προς 
τα επάνω, και προσδιορίστε τη 
θέση του ανοίγματος.

2 Εισάγετε τον εναλλάκτη θερμότητας στο 
περίβλημα με την μπλε πλευρά προς τα 

κάτω (Η μπλε πλευρά του εναλλάκτη θερμότητας 
θα πρέπει να ακουμπά στην μπλε πλευρά του 
περιβλήματος).

3 Βεβαιωθείτε ότι ο εναλλάκτης θερμότητας 
είναι σε επίπεδη θέση μέσα στο 

περίβλημα, χωρίς πτυχώσεις ή τσακίσεις. 
Κουμπώστε το περίβλημα, εάν εφαρμόζεται. 
Μετά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε την 
μπλε πλευρά προς τα επάνω και βεβαιωθείτε 
ότι ο εναλλάκτης θερμότητας έχει τοποθετηθεί 
ομοιόμορφα και ομαλά μέσα στο περίβλημα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εναλλάκτης θερμότητας (Κωδ. είδους 520922-03, 520923-03) εφαρμόζεται μέσα στο 
περίβλημα (Κωδ. είδους 510922, 510923) και διατίθεται με προσυναρμολογημένο κάλυμμα 
(Κωδ. είδους 590922-03, 590923-03). Εάν ο εναλλάκτης θερμότητας αφαιρεθεί για πλύσιμο του 
περιβλήματος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες 
για την επανεισαγωγή του εναλλάκτη θερμότητας μέσα στο περίβλημα.

Περίβλημα

Θέρμανση
Εναλλάκτης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στις Η.Π.Α., καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Game Ready, στον αριθμό 

τηλεφώνου 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100).  Εκτός των Η.Π.Α., ανατρέξτε στην ιστοσελίδα 

www.gameready.com για να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας του τοπικού σας διανομέα.

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με το τρέχον(τρέχοντα) δίπλωμα(διπλώματα) ευρεσιτεχνίας που 

καλύπτουν την τεχνολογία Game Ready στην ιστοσελίδα: www.gameready.com/patents.

Σύμβολο για το «συναρμολογείται σε» μια συγκεκριμένη χώρα (XXXX).

Σύμβολο για το «κατασκευάζεται σε» μια συγκεκριμένη χώρα (XXXX).

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Για συμμόρφωση με τον Νόμο 65 (Proposition 65) της Καλιφόρνια, έχει 

συμπεριληφθεί η παρακάτω προειδοποίηση. Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, 

συμπεριλαμβανομένου του καδμίου, του χρωμίου, του μολύβδου, των πολυβρωμιωμένων 

διφαινυλίων ή του υδραργύρου, που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και 

τοξικότητα στην αναπαραγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.

prop65warnings.ca.gov.

Κάλυμμα (Κωδ. είδους 590922-03, 590923-03), περιλαμβάνει περίβλημα (Κωδ. είδους 510922, 510923) 

και εναλλάκτη θερμότητας (Κωδ. είδους 520922-03, 520923-03)

Ο οδηγός χρήσης μπότας για όλο το πόδι ενδέχεται να ενημερώνεται κατά διαστήματα. Μπορείτε 

να βρείτε την πιο πρόσφατη ηλεκτρονική έκδοση του οδηγού χρήσης σε διάφορες γλώσσες στην 

ιστοσελίδα www.gameready.com.

Εάν χρειάζεστε ένα έντυπο αντίγραφο αυτού του εγχειριδίου, επικοινωνήστε με το το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών της Game Ready, στον αριθμό τηλεφώνου 1.888.426.3732. Οι πελάτες 

εξωτερικού πρέπει να επικοινωνούν με τον τοπικό διανομέα. 


