Cryo Cap
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Toepassing
1.
2.
3.

Maak de kinband aan één kant los.
Plaats de hoofdkap op het hoofd en pas de haak- en bandsluiting
aan aan de voorkant van de kap aan voor een comfortabele
pasvorm.
Met de kinband aan één kant vast, trek het naar beneden rond de
voorzijde van de kin. Voer de andere zijde van de kinband in de
oorband en maak haak- en bandsluiting vast (3a). Het middelste,
wijdste gedeelte van de kinband moet in lijn met het midden van de
kin zijn (3b). De kinband moet niet op de hals gedragen worden (3c).
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3b

3c

3a

Deze zwachtel komt met isolerende lagen voor de oren en het
voorhoofd. Om de isolatie van de wrap te gebruiken, stopt u
de lagen onder de warmtewisselaar op de gewenste plek(ken).
Om de zwachtel zonder isolatie te gebruiken, en om in meer
afkoeling van de oren en/of het voorhoofd te voorzien, leg
dan de bovenkant van de warmtewisselaar op de gewenste
plek(ken) (A).
In elkaar zetten
1.
2.

Leg de hoes met de ritssluiting naar boven op een vlakke ondergrond
en met de GR-badge (Game Ready-badge) naar u toe gericht.
Plaats de warmtewisselaar op een vlakke ondergrond, apart van de
buitenste hoes, met de blauwe kant naar beneden.
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3.

Neem de twee lange, bovenste gedeeltes van de warmtewisselaar en leg ze
op elkaar (3a). Met de gedeeltes op elkaar liggend, voer de warmtewisselaar
in de hoes door de twee op elkaar liggende gedeeltes in de middelste zak van
de hoes te schuiven (3b). De blauwe kant van de warmtewisselaar dient de
blauwe kant van de hoes aan te raken.

Onjuiste plaatsing of langdurig gebruik van het Game Ready-systeem kan leiden
tot weefselbeschadiging.
Tijdens de behandeling moeten patiënten de huid rondom het behandelde gebied
en de vingers/tenen van de extremiteiten van het behandelde ledemaat (indien
van toepassing) in de gaten houden om te zien of zich een branderig gevoel, jeuk,
toegenomen zwelling of pijn voordoet. Als een van deze tekenen zich voordoet,
of veranderingen in het uiterlijk van de huid (zoals blaren, toegenomen roodheid,
verkleuring of andere opvallende veranderingen van de huid), worden patiënten
geadviseerd om het gebruik te staken en een arts te raadplegen.
Game Ready-zwachtels zijn niet steriel; niet rechtstreeks op open wonden, zweren,
uitslag, infecties of hechtingen aanbrengen. De zwachtel kan over kleding of een
verband heen worden aangebracht.
Game Ready-zwachtels zijn verkrijgbaar in diverse configuraties, maar zijn niet
bestemd voor alle mogelijke fysiologische toepassingen. Zo is de enkelzwachtel
niet bestemd voor gebruik om de tenen en is de rugzwachtel niet bestemd voor
gebruik in het buikgebied.
De bloeddruk moet worden gecontroleerd bij het beginnende afkoeling en aan het
eind van een behandelingssessie bij patiënten die hypertensie hebben.
Per behandelingssessie niet langer dan 20 minuten aaneengesloten gebruiken.
Deze zwachtel wordt geleverd met een isolerende lagen die naar wens kan worden
geplaatst om overmatige afkoeling van de oren en/of voorhoofd te voorkomen. Als
u overmatige afkoeling of ongemak voelt, gebruik dan extra isolatie waar nodig of
stel de temperatuur van de regelaar bij.
Volg de aanbevelingen van uw arts voor het juiste gebruikt van de isolerende laag.

3a

3b

4.

5.

Voer de ATX-connector door de connector-opening aan de zijkant van de
hoes. Stop het halslapje in de zak tegenover de connector.

Compressiebehandeling met het Game Ready-systeem mag uitsluitend onder
toezicht van een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij
patiënten:
•- met een open wond in het betrokken gebied (de wond moet worden verbonden
vóór het gebruik van Game Ready);
•- met een acute, instabiele (onbehandelde) fractuur in het betrokken gebied;
•- die jonger dan 18 zijn of die cognitieve stoornissen of communicatieproblemen
hebben, ongeacht of dit tijdelijk van aard is (vanwege medicatie) of blijvend;
•- met hartinsufficiëntie of congestief hartfalen (met hieraan verbonden oedeem
in de extremiteiten of longen);
•- met een plaatselijke instabiele huidaandoening (bijv. dermatitis, ligatuur van
een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
•- met erysipelas of een andere actieve infectie in het betrokken gebied.
Cryotherapie met het Game Ready-systeem mag uitsluitend onder toezicht van
een bevoegde gezondheidszorgverlener worden gebruikt bij patiënten:
•- met ziekte van Raynaud of overgevoeligheid voor koude (koude-urticaria);
•- met hypertensie of een extreem lage bloeddruk;
•- met diabetes;
•- met een aangetaste plaatselijke bloedsomloop of een neurologische
aandoening (waaronder paralyse of plaatselijke aantasting ten gevolge van
meerdere operatieve ingrepen) in het betrokken gebied;
•- met een plaatselijke instabiele huidaandoening (bijv. dermatitis, ligatuur van
een vene, gangreen of recent huidtransplantaat);
•- met reumatoïde artritis in het betrokken gebied.

Leg de 3 vleugelachtige gedeeltes aan één kant van de warmtewisselaar (5a).
Voer de vleugelachtige gedeeltes in de bijbehorende zijvleugelruimte van de
hoes. De vleugels blijven op elkaar in de voorziene ruimte (5b).

5a
5b

6.
7.
8.

Opmerkingen

Breng de zwachtel gelijkmatig nauw passend aan, waarbij u zorgt dat zich geen
knikken voordoen die de waterstroming kunnen belemmeren.
Zorg dat de verbindingsslang zodanig wordt geplaatst dat wordt voorkomen
dat de zwachtel wordt geplooid of geknikt in het gebied van de zwachtel met de
slanginlaat.

Wanneer de eerste vleugels op hun plaats zitten, sluit dan de rits aan de kant
van de hoes om de warmtewisselaar op zijn plaats te houden. Herhaal de
vorige stap voor het tegenovergelegen gedeelte van de zwachtel.
Sluit de hoes volledig, terwijl u zich ervan vergewist dat de warmtewisselaar
plat in de hoes ligt zonder buigingen of vouwen. Maak de haak- en
bandsluiting op het voorhoofd vast.
Voer een zijde van de kinband door de oorband en maak de tab aan de
buitenkant van de kinband vast.

Onderhoud en reiniging

Voor dagelijks onderhoud en om schimmelvorming te minimaliseren verwijdert
u de warmtewisselaar uit de hoes en veegt u hem af met een droge handdoek om
eventueel gevormde condensatie te verwijderen. Keer de hoes binnenstebuiten
en hang de hoes en de warmtewisselaar allebei op om overtollig vocht te laten
weglopen.
Voor een langere levensduur verwijdert u de warmtewisselaar voorzichtig uit de
hoes en keert u de hoes binnenstebuiten. Was de hoes met de hand of in een
machine met koud water en een mild reinigingsmiddel, of met antibacteriële
zeep. Hang op om te drogen. Neem de warmtewisselaar uitsluitend af met warm
water en een mild reinigingsmiddel; niet in een wasmachine wassen of in een
droogtrommel plaatsen. Hang op om te drogen.
Voor gebruik bij meerdere patiënten kan op de warmtewisselaar en/of de hoes
Sterifab ® worden gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant
teneinde de overdracht van bacteriën te minimaliseren.

Belangrijk

Deze zwachtel is bedoeld voor gebruik met lagedrukinstelling. De druk kan
desgewenst worden uitgezet.
Lees deze volledige gebruikershandleiding en de gebruikershandleiding van
het Game Ready-systeem door, inclusief de indicaties, contra-indicaties en
waarschuwingen voordat u dit product gebruikt.

Contra-indicaties

Compressietherapie met het Game Ready-systeem of andere hulpmiddelen voor
compressietherapie mag niet worden gebruikt bij patiënten:
• bij wie het betrokken gebied is aangedaan door de acute fasen van flebitis;
• die op dit moment klinische tekenen vertonen die wijzen op diep-veneuze
trombose in het betrokken gebied;
• met significante arteriosclerose of andere ischemische vaataandoeningen in het
betrokken gebied;
• met significante risicofactoren voor of actuele klinische tekenen van embolie
(bijv. longembolie, herseninfarct, atriumfibrillatie, endocarditis, myocardinfarct
of atheromateuze embolische plaque);
• met een aandoening waarbij toegenomen veneuze of lymfatische terugstroming
niet wenselijk is in de betrokken extremiteit (bijv. carcinoom);
• met gedecompenseerde hypertonie in het betrokken gebied.
Cryotherapie met behulp van het Game Ready-systeem of een ander
cryotherapiehulpmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten:
• met significante aantasting van de vaten in het betrokken gebied (bijv. door
voorafgaande bevriezing, en diabetes, arteriosclerose of ischemie);
• met bekende hematologische dyscrasieën die gevolgen hebben voor trombose
(bijv. paroxysmale koude-hemoglobinurie, cryoglobulinemie, sikkelcelziekte,
koude-agglutininen in serum).

Gemiddelde verwachte levensduur

De levensduur van hoezen en warmtewisselaars is sterk afhankelijk van de
gebruiksfrequentie. Zie het onderstaande overzicht om te bepalen wanneer het
product moet worden vervangen.

Hoes

Licht gebruik (persoonlijk)
Gemiddeld gebruik
Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling)

Heat Exchanger

Licht gebruik (persoonlijk)
Gemiddeld gebruik
Zwaar gebruik (kliniek of trainingsinstelling)

12 maanden
6 maanden
3 maanden
24 maanden
18 maanden
12 maanden

Garantie-informatie

Hoes: Bij een fabricagefout kan de hoes binnen 7 dagen na aankoop worden
geretourneerd.
Warmtewisselaar: 1 jaar na de aankoopdatum. Zie de bij de warmtewisselaar
gevoegde garantiekaart.

Contact opnemen

Waarschuwingen

In de VS belt u de klantenservice van Game Ready op 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100).
Buiten de VS kijkt u op www.gameready.com om de contactgegevens van de
plaatselijke distributeur te vinden

Houd u aan de behandelingsadviezen van uw gezondheidszorgverlener
betreffende de duur en frequentie van het gebruik van dit hulpmiddel.
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Een lijst met informatie over voor Game Ready-technologie verleende octrooien is
te vinden op: www.gameready.com/patents.

Symbool voor “geassembleerd in” een bepaald land (XXXX)

Symbool voor “vervaardigd in” een bepaald land (XXXX)
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