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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σας παρουσιάζουμε το  Med4  Elite™, μια  επαναστατική  συσκευή  αποκατάστασης  πολλαπλών  λειτουργιών  από  τη  Game  Ready®.  Ο 

καινοτόμος σχεδιασμός  ενσωματώνει  τις  θεραπείες  κρυοθεραπεία  χωρίς  πάγο,  θερμοθεραπεία,  ταχεία  εναλλαγή  και  ενεργή  συμπίεση  με 

μοναδικό τρόπο, προσφέροντας ολοκληρωμένες, ευέλικτες, βολικές και αποδεδειγμένες θεραπευτικές επιλογές για διαφορετικούς χρήστες, 

τραύματα και χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και για τα διάφορα στάδια αποκατάστασης. Με το Med4 Elite, οι επαγγελματίες υγείας και οι 

προπονητές έχουν πλέον ένα μοναδικό, ισχυρό εργαλείο για την επιτάχυνση της επούλωσης και την αποκατάσταση των ασθενών τους. Για ακόμα 

μία φορά, η Game Ready έχει «επανασχεδιάσει» την αποκατάσταση, υποστηρίζοντας την ανθρώπινη προσπάθεια με την καινοτόμο τεχνολογία.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MED4 ELITE ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

  

  

  

 Βελτίωση των θεραπειών αποτελεσματικά και με ασφάλεια με

την πιο προηγμένη, ολοκληρωμένη τεχνολογία αποκατάστασης 

πολλαπλών λειτουργιών που υπάρχει.

 Ενίσχυση της αποκατάστασης με έναν αποτελεσματικό και

στοχευμένο συνδυασμό των θεραπειών κρυοθεραπεία χωρίς πάγο,  

ελεγχόμενη θερμοθεραπεία, ταχεία εναλλαγή και ενεργή συμπίεση.

 Χρήση ευέλικτων θεραπευτικών συνδυασμών για μείωση του

πόνου χωρίς φάρμακα, επιτάχυνση των φυσικών επουλωτικών 

μηχανισμών και αύξησης του εύρους κίνησης και της μυϊκής 

δύναμης.

  

  

  

 Βελτιστοποίηση της κλινικής ρουτίνας σας μέσω ταυτόχρονης 

θεραπείας έως 2 ασθενών και αθλητών με οξείς και χρόνιους 

τραυματισμούς.

 Εύκολη μετάβαση από μία λειτουργία σε άλλη και προσαρμογή

του χρόνου, της θερμοκρασίας και των επιπέδων συμπίεσης 

μέσω μίας  εύχρηστης οθόνης αφής.

 Συμβατό με τα περισσότερα ανατομικά σχεδιασμένα, διακριτικά,

περιμετρικά επιθέματα της Game Ready για αποτελεσματική και 

άνετη θεραπεία των κύριων μερών του σώματος.
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MED4 ELITE™ ΤΗΣ GAME READY®

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΟ [από τους 3°C/38°F]
Δημιουργεί από μόνο του ψύξη που  διεισδύει σε βάθος και διαρκεί 
για να προάγει την αγγειοσυστολή, να  ανακουφίσει τον πόνο με 
ασφάλεια και χωρίς τη χρήση φαρμάκων  μετά από οξύ τραύμα ή 
χειρουργική επέμβαση και να μειώσει τις  μεταβολικές απαιτήσεις, 
τους μυϊκούς σπασμούς και τη φλεγμονή.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ [έως τους 45°C/113°F]
Παράγει από μόνο του ελεγχόμενη θερμότητα για να προάγει την 
αγγειοδιαστολή και να αυξήσει την κυκλοφορία στην 
τραυματισμένη  περιοχή, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το λεμφικό 
σύστημα, μειώνει  τον πόνο και την δυσκαμψία και διεγείρει τους 
φυσικούς επουλωτικούς μηχανισμούς μετά από τραυματισμό ή 
χειρουργική επέμβαση.

ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ [αλλαγή σε <1 λεπτό]
Η θεραπεία ταχείας εναλλαγής (constrast therapy) προκαλεί 
εναλλάξ διαστολή και συστολή του αγγειακού συστήματος στην 
υπό θεραπεία  τραυματισμένη περιοχή για να ανακουφίσει τον 
πόνο και να  αυξήσει τη ροή του αίματος χωρίς να προκαλέσει 
επιπλέον  οίδημα, αποτελεσματικά, εύκολα και γρήγορα.

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ [4 επίπεδα, 5-75 mm Hg]
Η διαλείπουσα πνευματική συμπίεση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
μιμείται τις φυσικές μυϊκές συσπάσεις, «αντλώντας» το οίδημα 
από την τραυματισμένη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην 
εφαρμογή των καλυμμάτων για καλύτερη επαφή με την  
επιφάνεια του σώματος και πιο αποτελεσματική κρυοθεραπεία/ 
θερμοθεραπεία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Έλεγχος, παρακολούθηση και προσαρμογή πολλαπλών θεραπευτικών 

λειτουργιών για δύο ασθενείς με την ευκολία της οθόνης αφής.
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 Η απλή στη χρήση οθόνης αφής
κάνει τη λειτουργία εύκολη και αποδοτική.

Δύο εύκαμπτοι σωλήνες για ταυτόχρονη θεραπεία 
πολλαπλών τραυμάτων ή δύο ατόμων.

Οι θεραπείες πολλαπλών λειτουργιών επιτρέπουν 
την αντιμετώπιση διαφορετικών τραυμάτων.

Ο μικρός χώρος που καταλαμβάνει και οι 
περιστρεφόμενοι τροχοί με δυνατότητα ασφάλισης 
εξασφαλίζουν την εύκολη τοποθέτηση.



1

2 2

3

4

2

3

4

1 
113°F

03:3614:50
113°F

38°F
38°F

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MED4 ELITE ΚΑΙ GRPRO 2.1

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GRPRO 2.1 ΜΟΝΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΓΚΩΝΑ – ΑΡΘΡΩΤΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΤΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ – ΑΡΘΡΩΤΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΣΧΙΟΥ/ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ 
ΧΩΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ GRPRO 2.1

ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΣΦΥΟΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΓΚΩΝΑ – ΙΣΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ/ΚΑΡΠΟΥ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ – ΙΣΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΩΜΟΥ

 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

ΚΑΠΕΛΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ GAME READY ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το  Med4  Elite  είναι  συμβατό  με  τα  περισσότερα  καλύμματα ATX® (Ενεργή  εναλλαγή  

της  θερμοκρασίας) της Game Ready, με τεχνολογία που καλύπτεται από δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας  της NASA.  Ανατομικά σχεδιασμένα για καλύτερη εφαρμογή και άνεση, τα 

διακριτικά καλύμματα  προσφέρουν  περιμετρική  κάλυψη  και  διασφαλίζουν  μεγαλύτερη  

επαφή  με  την  επιφάνεια  μέσω της πνευματικής συμπίεσης, βελτιστοποιώντας την 

κρυοθεραπεία, τη θερμοθεραπεία  και τη θεραπεία ταχείας εναλλαγής στα κύρια μέρη του 

σώματος. Βελτιώνουν τα αποτελέσματα  και αυξάνουν την ικανοποίηση από τη διαδικασία 

αποκατάστασης.

Με την ενεργή συμπίεση του Game Ready 
επιτυγχάνονται  καλύτερα  αποτελέσματα 
μόνο με την κρυοθεραπεία. Μέσω της χρή-
σης  της  τεχνολογίας  που  χρησιμοποιείται 
στις διαστημικές στολές και καλύπτεται από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα περιμετρικά κα-
λύμματα αγκαλιάζουν το τραύμα ή την 
περιοχή  που υποβλήθηκε σε χειρουργική 
επέμβαση. Η πνευματική συμπίεση 
λειτουργεί ώστε να  εφαρμόσει πλήρως το 
καλύμματα στις καμπύλες  του  σώματος,  
διασφαλίζοντας  καλύτερη  επαφή  με  την  
επιφάνεια  και  συνεπώς αποτελεσματικό- 
τερη  ψύξη.  Οι  συγκριτικές  υπέρυθρες  
θερμικές  εικόνες  δείχνουν  ότι  το Med4 
Elite της Game Ready προσφέρει  ταχύ- 
τερη, βαθύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας 
θεραπεία από τα άλλα προϊόντα.

Απεικονιζόμενες πλάγιες λήψεις. Η θερμοκρα-
σία  του  δέρματος  μετρήθηκε  ακριβώς  μετά  τη 
θεραπεία, οι επόμενες εικόνες λήφθηκαν 10 και 
30  λεπτά  μετά  τη  θεραπεία.  Όλες  οι  συσκευές 
εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή και όλες οι μετρήσεις έγιναν από την 
ίδια απόσταση. Μετρήσεις ψυχρότερου σημείου 
του Med4 Elite βάσει θεραπείας διάρκειας 30 λε-
πτών και υψηλής πίεσης (έως 75 mm Hg).

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ MED4 ELITE 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ, 
ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

MED4 ELITE™          ΨΥΧΡΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ CRYO/CUFF®

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

30 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
8,6°C / 47,5°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
17°C / 62,7°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
21,1°C / 70°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
12,2°C / 54°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
18,9°C / 66°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
24,4°C / 76°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
20°C / 68°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
23,3°C / 74°F

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
24,4°C / 76°F

                       ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ GAMEREADY.GR
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ



ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Game Ready® αποτελεί τη νούμερο ένα τεχνολογία για χιλιάδες ασθενείς, κορυφαίους αθλητές, 

προπονητές, επαγγελματικές ομάδες όλων των αθλημάτων, ειδικές στρατιωτικές δυνάμεις και τους πλέον 

διακεκριμένους παγκοσμίως ορθοπεδικούς χειρουργούς, αθλίατρους και φυσιοθεραπευτές. Εμπνεόμενοι 

από την ανθρώπινη προσπάθεια και υπό την καθοδήγηση της τεχνολογικής εξειδίκευσης, δεσμευόμαστε 

να αναπτύσσουμε τα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα για να βοηθάμε τους ανθρώπους να 

επανέλθουν στη βέλτιστη κατάστασή τους κατόπιν τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης. Είμαστε 

εδώ για να επανασχεδιάσουμε την αποκατάσταση.

MED4 ELITE™
Το επαναστατικό σύστημα αποκατάστασης 

τραύματος και χειρουργικής επέμβασης 
πολλαπλών λειτουργιών.

GRPRO® 2.1
Το πιο προηγμένο φορητό  

σύστημα κρυοθεραπείας και  
αποκατάστασης μέσω συμπίεσης.

CoolSystems, Inc. (Ιδρυτές της Game Ready®)
1800 Sutter Street, Suite 500, Concord, CA 94520
888.426.3732 | +1.510.868.2100 | gameready.com

Η Game Ready έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία της και διαθέτει πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
Για τον κατάλογο των προϊόντων της Game Ready που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορείτε να επισκεφθείτε το gameready.com/patents.

©2017 CoolSystems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. REV M4BG1 0929

Ostracon ΕΠΕ, Αντιπρόσωπος Ελλάδας
Ριζούντος 2, 16777 Ελληνικό, Αττικής 

2109631611 | gameready.gr | info@ostraconmed.com




