
Rýchlejšie hojenie 
lepšie uzdRavenie



objavte Rozdiel S GaMe ReadY®

inteGRovaný aKtÍvnY SYStÉM chladenia a KoMpReSie 
pRe Rýchlejšie a lepšie zotavenie  

Revolučný Game Ready® Systém kombinuje výkonnú, prenosnú 

riadiacu jednotku a kompletný sortiment ergonomických, 

”dual -action” bandáží, ktoré prinášaju overený aktívny chlad  

a kompesiu ako nikdy predtým.

pri akútnch poraneniach pohybového aparátu a pooperačnej 

rehabilitácii Game Ready patent accel® technology (aktívna 

kompresia a cirkulácia ľadovej vody) pomáha vašim pacientom 

rýchlejšie a lepšie zotavenie po zranení, či operácii.

displej jasne a presne informuje o teplote, 

tlaku a  o čase terapie, takže môžete 

sledovať a riadiť synergickú kompesiu 

a chladovú terapiu s jednoduchými 

tlačítkami a otočným  tlačidlom. 

prednastavené programy zjednodušujú 

nastavenie a znižujú riziko zranenia 

automatickým striedaním  liečby a 

prestávky.  

Game Ready bandáže sú jednoduché 

a  ľahko aplikovateľné a vďaka 

anatomickému dizajnu sú vhodné pre 

všetky hlavné časti tela a sú v rôznych 

veľkostiach.

nízko-profilové, ľahké obvodové bandáže, 

obklopujú oblasť zranenia, pokrývajú 

väčšiu plochu a používajú pneumatickú 

kompresiu pre lepší kontakt a hlbšie 

preniknutie chladu do oblasti.

patentovaná interná microdot 

konštrukcia umožňuje maximálny prietok 

a výmenu ľadovej vody pre rovnomerné 

a účinné chladenie  – pomáha bezpečne 

znížiť bolesť, svalové kŕče a opuchy, bez 

nutnosti medikamentov.

nastaviteľné ovládanie teploty poskytuje 

konzistentnú teplotu cez bandáž  

počas celej dĺžky liečby, zvyšuje pohodlie 

a bezpečnosť pre pacientov.



zábal ruka / zápästie zábal lakťa

zábal členka / lýtka zábal členka

zábal kolena - kĺbová zábal kolena

zábal bedro / slabinazábal - spodná časť chrbta

zábal lakťa - kĺbovázábal ramena

zábal c-t krčná chrbticazábal hlavy

atX® dual-action zábal 
Game Ready atX® zábaly (activna teplotná výmena) obsahujú  
2 interné komory – jedna pre vzduch, druhá pre ľadovú vodu.  
patentovaná konštrukcia umožnuje súčasnú kompresiu a chladovú 
terapiu. anatomicky tvarované zábaly pre každú časť tela zaisťujú 
optimálne pohodlie a zabezpečujú efektívny liečebný prínos. 

 » naSa technolÓGia

 » dvojKoMoRový dizajn

 » obvodovÉ pReKRYtie

 » zväčšený povRchový 

KontaKt

 » eRGonoMicKÉ

 » väčšie pohodlie

GRpRo® Riadiaca jednotKa 
Riadiaca jednotka GRpro® je užívateľsky príjemný k vám  
a vašim pacientom, dáva lepšie informácie a väčšiu kontrolu 
nad liečebnými procedúrami. tlak, teplota a čas sú ľahko 
monitorovateľné a nastaviteľné pomocou stlačenia tlačidla, 
alebo otočenia číselníka. prednastavené protokoly zjednodušujú 
aplikáciu a zvyšujú pohodlie, či už v zdravotníckom zariadení, 
školiacej miestnosti alebo na cestách.

 » nadčaSový dizajn

 » RiadenÉ 
MiKRopRoceSoRoM

 » teplota

 » pneuMaticKá KoMpReSia

 » dĹŽKa liečbY

 » pRednaStavenÉ  
pRoGRaMY

“najMenej  
o 20% Rýchlejšia 

ReGeneRácia.” 

peter Millett, Md, MSc
the Steadman clinic



GaMe ReadY® naStavuje výKonnoStný štandaRd

v pRebiehajúcej študii, 
>9700 pacientov 
 označilo GaMe ReadY*:

*percento respondentov od  júna 2015.

GaMe ReadY ® cRYo/cuff™ GelovÉ vRecKo
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na obrázkoch vidíte merania ihneď po 30 min. chladenia,  
10 min. a 30 min. po ošetrení. všetky zariadenia boli použité 
podla návodu výrobcu a teploty boli merané z rovnakej 
vzdialenosti .

GaMe ReadY chladÍ 
Rýchlejšie, pReniKá hlbšie  
a dlhšie

Game Ready aktívna kompresia ponúka  

lepšie benefity chladivej terapie. 

používa patentovanú vesmírnu technológiu 

skafandra, anatomické zábaly Game Ready 

obalia zranenú časť tela a pneumatická 

kompresia sa lepšie prispôsobí kontúram tela, 

čím zabezpečia lepší povrchový kontakt a 

účinnejšie chladenie. 

infračervené tepelné snímky ukazujú, že 

Game Ready zabezpečuje rýchlejší, hlbší a 

dlhotrvajúcejší chlad ako ostatné produkty .5,6

bolo Rado, Že ich 
leKáR alebo KliniKa 
ponuKla GaMe ReadY 
aKo MoŽnoSť zlepšiť a 
zRýchliť ReGeneRáciu.

98%
poMohlo znÍŽiť MnoŽStvo 
lieKov pRoti boleSti alebo 
iM uMoŽnilo SKoR pReStať 
uŽÍvať lieKY pRoti boleSti.

>87%
aKo lepšiu  
poSt- opeRačnú 
ReGeneRáciu, aKo pRi 
pRedchádzajúcej opeRácii 
za pouŽitia inej MetÓdY 
chladenia. 

>96%

doKázaný teRapeuticKý benefit zlepšuje a zRýchľuje ReKonvaleScenciu  
po zRanenÍ, či opeRácii.

nech už vaši pacienti utrpeli akútne zranenie pohybového aparátu alebo rehabilitujú po ortopedickej operácii, chcete pre nich urobiť 

viac než len riadiť ich symptómy. chcete im pomôcť k rýchlejšiemu návratu k normálnej činnosti a lepšej regenerácii. 

Game Ready ® nastavuje nový štandard klinicky osvedčených výkonov a pozitívnych výsledkov u pacientov.

poMáha pacientoM ReduKovať boleSť, opuchY, zniŽuje SpotRebu analGetÍK  
a uRýchľuje hojenie

v porovnaní s tradičnou Rice metódou (odpočinok, ľadovanie, kompresia, polohovanie) Game Ready prináša väčší liečebný prínos.  

Game Ready vám poskytne úľavu od bolesti, zmiernenie opuchov, spotrebu analgetík a zlepšuje aj psychickú terapiu.



v pRÍpade, aK Máte záujeM o KlinicKÉ štúdie, 
KontaKtujte náS na www.eneRGYSpoRt.SK

pouŽÍvanÉ tiSÍcKaMi KlinicKých 
pRacovnÍKov a ocenenÉ tiSÍcKaMi 
pacientov

Game Ready je tak efektívny, že ho možete nájsť v najprestížnejších 

ortopedických centrách, fyzio klinikách a atletických tréningových 

centrách. používajú ho olympíjsky atléti, špeciálne vojenské sily a 

nespočet tímov prakticky z každého odvetvia športu. ľudia, ktorí 

použili Game ready drvivou väčšinou hovoria, že im pomohol  

k rýchlejšej regenerácii po úraze či operácii.

chlad (všeobecne)

znižuje metabolickú aktivitu, čím sekundárne znižuje poškodenie 
tkaniva.8,10,11

Kompresia (všeobecne)

napomáha pri prevencii tvorby opuchov a redukuje opuchy.8,9,10

aktívny chlad

odvádza teplo z miesta poranenia pre účinnejšiu redukciu teploty.8

aktívna kompresia

napodobňuje svalové kontrakcie , “pumpuje“ opuch z poranenej 
oblasti. 8,9

optimalizuje lymfatickú drenáž.12,13

zvyšuje prietok krvi a zásobovanie kyslíkom.10,14

Stimuluje regeneráciu tkaniva a podporuje hojenie.8,9,10,14

Game Ready je aktívna kompresia s aktívnou chladovou terapiou

znižuje spotrebu liekov proti bolesti1,2,3,4

zlepšuje pooperačný rozsah pohybu.1,4

zvýšená spokojnosť pacienta s priebehom rekonvalescencie1,5

znižuje pravdepodobnosť potreby kŕvnej transfúzie.5

Skracuje dobu hospitalizácie.5

znižuje krvácanie rán.5

Redukuje riziko infekcie.5

zlepšuje kontakt s pokožkou pre rýchlejšie, hlbšie a dlho-trvajúce 
chladenie.6,7

znižuje bolesť, svalové kŕče a opuchy.2,3,5,8,9

GaMe ReadY ModalitY a výhodY



pReloMová accel® technolÓGia 
poSúva liečbu zRanenÍ na novú 
úRoveň

Game Ready s inovatívnou  accel® technology (aktívna kompresia a cirkulácia 

ľadovej vody) nastavuje nový štandard v regenerácii, synergicky kombinuje aktívnu 

kompresiu a chladovú terapiu v liečebnom systéme , ktorý vám dáva osvedčenú silu 

pročas liečby.

bezprostredne po zranení pohybového aparátu iniciuje telo kaskádový rad 

fyziologických reakcií, aby nedošlo k poškodeniu okolitého tkaniva, zbavuje sa 

odumretého tkaniva a podporuje obnovu normálneho tkaniva.

zápal je prvým mechaniznom v procese liečby organizmu, zápalová reakcia spôsobuje 

lokálne zvýšenie teploty tkaniva, tvorbu opuchov, vazodilatáciu a bunkový nedostatok 

kyslíka - toto všetko spôsobuje bolesť, narušuje funkciu a bráni zotaveniu. 

 

Kam Game Ready príde, ukáže sa obrí skok oproti statickým chladivým a kompresným 

aplikáciám, ktoré pasívne kontrolujú bolesť a opuch, accel technológia vám dáva 

terapeutickú silu na posilnenie lymfatického systému, redukuje opuch z miesta 

zranenia, podporí okysličenie prietoku krvi a stimuluje hojenie tkanív.

Stručne povedané, Game Ready vám dáva silu pre optimalizáciu a urýchlenie 

mechanizmov prirodzenej opravy tela - pre rýchlejšie hojenie a lepšiu regeneráciu.

“zRýchľuje 
ReKonvaleScenciu, 
ReduKuje uŽÍvanie 

lieKov pRoti boleSti.”
laura Schwartz, Rn, MSn, apRn, fnp, 

cohnS 



Rýchlejšie, hlbšie, dlhšie trvajúci 

intramuskulárne chladenie spomaľuje 

metabolizmus, pomáha telu 

minimalizivať sekundárne poškodenia 

tkanív – menej poškodenia znamená 

rýchlejšia regenerácia.

Rýchlo cirkulujúca ľadová voda 

aktívne odvádza teplo a ochladzuje 

tkanivá, čím reguluje opuch, svalové 

kŕče a bolesť.

Kompresné zábaly zabezpečujú lepší 

kontakt s povrchom kože, takže systém 

môže efektívnejšie vytiahnuť viac 

tepla z miesta poranenia a zvyšuje tým 

účinok studenej terapie.

aktívna pneumatická kompresia 

napodobňuje svalové kontrakcie, 

pomáha telu odčerpať opuchy, zároveň 

stimuluje krvný obeh a bunkový prísun 

kyslíka potrebného pre regeneráciu 

tkaniva.

pRe viac infoRMáciÍ náS KontaKtujte MailoM: info@eneRGYSpoRt.SK ,  
alebo telefonicKY na 0903/243 393.



distribútor pre SR : 
energysport, s.r.o.
dolné pažite 97 
911 01 trenčín

tel: +421903 243 393, +421903 880 097 

email: info@energysport.sk 

www.energysport.sk

©2016 coolSystems, inc. all rights reserved. Rev 03/16 Mpb2

References: 
1. Su ep, perna M, boettner f, Mayman dj, Gerlinger t, barsoum w, Randolph j, lee G. a prospective, multi-
center randomized trial to evaluate the efficacy of a cryopneumatic device on total knee arthoplasty recovery. j 
bone & joint Surg. november 2012. 94-b;Suppa:153-6. 2. waterman w, walker jj, Swains c, Shortt M, todd Md, 
Machen SM, owens bd. (2012). the efficacy of combined cryotherapy and compression compared with 
cryotherapy alone following anterior cruciate ligament reconstruction. j Knee Surg. 2012;25(02): 
155-160. 3. hochberg j. a randomized prospective study to assess the efficacy of two cold-therapy 
treatments following carpal tunnel release. j hand Surg. 2001;july-Sept:208-215. 4. Murgier j, cassard X. 
cryotherapy with dynamic intermittent compression for analgesia after anterior cruciate ligament 
reconstruction. preliminary study. orthop traumatol Surg Res. 2014;100(3):309-312. 5. leegwater nc, jore hw, 
brohet R, nolte p. cryocompression therapy after elective arthoplasty of the hip. hip int. 2012;22(05):527-533. 6. 
womochel KS, trowbridge ca, Keller d. the effects of continuous cooling and cyclical compression on intramuscular 
temperatures and cardiovascular strain. journal of athletic training. 2009;44(3):s87. 7. trowbridge ca, womochel KS, 
and davis dR. the effects of continuous cooling and cyclical compression on intramuscular and surface 
temperatures of the distal quadriceps. journal of athletic training. 2008;43(3):S58. 8. Knight Kl. cryotherapy in 
sport injury management. 1995. human Kinetics, champaign, il. 9. Sabiston Kb et al. the effects of intermittent 
compression and cold on reducing edema in postacute ankle sprains. journal of athletic training. 1992;27(2):140. 
10. capps/Mayberry. cryotherapy and intermittent pneumatic compression for soft tissue trauma. january 2009. 
11. Schaser K-d, Stover jf, Melcher i et al. local cooling restores microcirculatory hemodynamics after closed 
soft-tissue trauma in rats. j trauma. 2006;61(3):642-649. 12. McGeown jG, Mchale nG, thornbury Kd. effects of 
varying patterns of external compression on lymph flow in the hindlimb of the anaesthetized sheep. j physiol. 
1988;397:449-457. 13. McGeown jG, Mchale nG, thornbury Kd. the role of external compression and movement 
in lymph propulsion in the sheep hind limb. j physiol. 1987;387:83-93. 14. dahl j, li j, bring dK-i, Renström p, 
ackerman pw. intermittent pneumatic compression enhances neurovascular ingrowth and tissue proliferation 
during connective tissue healing. a study in the rat. j orthop Res. 2007;25:1185-1192.


