Cryo Cap
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Uygulama
1.
2.
3.

Çene bandının bir tarafını açın.
Başlığı başın üstüne yerleştirin ve kanca ve halka kapatma kısmını
başlığın ön kısmında rahatça oturacak şekilde ayarlayın.
Çene bandı bir tarafa tutturulmuş olarak aşağıya ve çenenin ön
kısmının etrafından yönlendirin. Çene bandının diğer tarafını kulak
halkasına yerleştirin ve kanca ve halka kapatma kısmını tutturun
(3a). Çene bandının orta en geniş noktası çenenin ortasıyla hizalı
olmalıdır (3b). Çene bandı boyunda yer almamalıdır (3c).
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Bu Sargı, kulaklar ve alın için yalıtım tabakalarıyla gelir.
Sargının yalıtımını kullanmak için sünger tabakaları istenen
bölgede/bölgelerde Isı Değiştirici altına sıkıştırın. Sargıyı
yalıtımsız kullanmak ve kulaklar ve/veya alın için daha fazla
soğutma sağlamak üzere süngeri istenen bölgede/bölgelerde
Isı Değiştiricinin üstüne koyun (A).
Montaj
1.
2.

Kılıfı fermuar tarafı yukarıda olacak ve GR arması size bakacak şekilde
düz bir yüzeye yerleştirin.
Isı Değiştiriciyi dış Kılıftan ayrı olarak mavi taraf aşağıda olacak
şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.

1

A

3.

Isı Değiştiricinin iki uzun, üst kısmını alıp birbiriyle örtüştürün (3a). Örtüşmüş
durumdayken Isı Değiştiriciyi Kılıfa iki örtüşmüş parçayı Kılıfın orta cebi içine
kaydırarak yerleştirin (3b). Isı Değiştiricinin mavi tarafı, Kılıfın mavi tarafına
değmelidir.

Tedavinin seyri sırasında hastalar tedavi edilen bölgeyi çevreleyen cildi ve tedavi
edilen uzvun parmaklarını (geçerliyse) herhangi bir yanma, kaşıntı, artmış şişlik
veya ağrı açısından izlemelidir. Bu bulgulardan herhangi biri mevcutsa veya
cilt görünümünde herhangi bir değişiklik olursa (veziküller, artmış kızarıklık,
renk değişikliği veya diğer farkedilebilir cilt değişiklikleri gibi) hastaların tedavi
kullanımını kesip bir doktora başvurmaları önerilir.
Game Ready Sargıları steril değildir; doğrudan açık yaralar, ağrılı yaralar,
döküntüler, enfeksiyonlar veya dikişler üzerine yerleştirmeyin. Sargı, giysiler veya
pansuman üzerine uygulanabilir.
Game Ready Sargıları çok sayıda konfigürasyonda sağlanmaktadır ama tüm
olası fizyolojik kullanımlarda kullanılmaları amaçlanmamıştır. Örneğin, Ayak
Bileği Sargısı ayak parmaklarında kullanılmak ve Bel Sargısı abdominal bölgede
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Hipertansiyonlu hastalarda soğutmanın başlangıcında ve tedavi seansının
sonunda kan basıncı izlenmelidir
Tedavi seansı başına 20 dakikadan fazla sürekli olarak kullanılmamalıdır.
Bu Sargı, kulakların ve/veya alnın aşırı soğumasını önlemek amacıyla istenilen
şekilde konumlandırılabilen yalıtım tabakaları ile sağlanır. Aşırı soğuk veya
rahatsızlık hissederseniz gereken yerde ilave yalıtım kullanın veya kontrol
ünitesinin sıcaklığını ayarlayın.
Yalıtım tabakasının uygun kullanımı için doktorun önerilerini izleyin.
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4.

ATX Konektörünü Kılıfın yan tarafındaki konektör açıklığı içinden besleyin.
Boyun kanadını konektörün karşısındaki cep içine sıkıştırın.

5.

3 kanat benzeri parçayı Isı Değiştiricinin bir tarafında örtüştürün (5a). Kanat
benzeri parçaları Kılıfın karşılık gelen yan kanat boşluğuna yerleştirin.
Kanatlar sağlanan boşlukta örtüşmüş olarak kalacaktır (5b).

Game Ready Sistemiyle Kompresyon Tedavisi aşağıdaki hastalarda sadece lisanslı
bir sağlık bakımı uygulayıcısının gözetimi altında kullanılmalıdır:
•- Etkilenen bölgede açık bir yarası olanlar (yaranın Game Ready kullanımı
öncesinde pansumanı yapılmış olmalıdır).
•- Etkilenen bölgede stabil olmayan (tedavi edilmemiş) ve akut bir kırığı olanlar.
•- 18 yaşından küçük olan çocuklar veya geçici (ilaçlara bağlı) veya kalıcı olarak
kognitif bozuklukları veya iletişime engelleri olan hastalar.
•- Kalp yetmezliği veya konjestif kalp yetmezliği (ekstremiteler veya akciğerlerde
ilişkili ödemle birlikte) olanlar.
•- Lokalize stabil olmayan bir cilt durumu olan (örn. dermatit, ven ligasyonu,
kangren veya yakın zamanlı cilt grefti) olanlar.
•- Etkilenen bölgede erisipel veya diğer aktif enfeksiyonu olanlar.
Game Ready Sistemi ile kriyoterapi aşağıdaki hastalarda sadece lisanslı bir sağlık
bakımı uygulayıcının gözetimi altında kullanılmalıdır:
•- Raynaud hastalığı veya soğuk aşırı duyarlılığı (soğuk ürtikeri) olanlar.
•- Hipertansiyon veya aşırı düşük kan basıncı olanlar.
•- Diyabeti olanlar.
•- Etkilenen bölgede bozulmuş yerel dolaşım veya nörolojik bozukluğu olanlar (çok
sayıda cerrahi işlem nedeniyle lokalize bozukluk veya felç dahil).
•- Lokalize stabil olmayan bir cilt durumu olan (örn. dermatit, ven ligasyonu,
kangren veya yakın zamanlı cilt grefti) olanlar.
•- Etkilenen bölgede romatoid artriti olanlar.

Notlar

5a

Sargıyı su akışını engelleyebilecek herhangi bir bükülme olmamasını sağlayarak
eşit şekilde sıkı bir oturmayla sarın. Konektör hortumunun Sargı hortum giriş
konumunda katlanmasını önleyecek şekilde yerleştirilmesini sağlayın.
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6.
7.
8.

Bakım ve Temizlik

Günlük bakım ve küf oluşumunu en aza indirmek üzere Isı Değiştiriciyi Kılıfından
çıkarıp oluşabilecek herhangi bir kondansasyonu gidermek üzere kuru havluyla
silin. Kılıfı içini dışına çevirin ve hem Kılıf hem Isı Değiştiriciyi fazla nemi serbest
bırakmak üzere asın.
Uzun süreli bakım için Isı Değiştiriciyi Kılıftan dikkatle çıkarın ve Kılıfı ters çevirin.
Kılıfı soğuk suda ve yumuşak deterjan veya antibakteriyel sabunla makineyle veya
elle yıkayın. Asarak kurutun. Isı Değiştiriciyi sadece ılık su ve hafif deterjanla silin
ve makinede yıkamayın veya bir kurutucuya yerleştirmeyin. Asarak kurutun.
Birden fazla hastada kullanım için Isı Değiştirici ve/veya Kılıfta mikrop transferini
azaltmak üzere üreticinin talimatına göre Sterifab ® kullanılabilir.

İlk kanatlar yerleştirildikten sonra, Isı Değiştiriciyi yerinde tutmak için Kılıfın o
tarafında fermuarı kapatın. Önceki adımı Sargının karşı tarafı için tekrarlayın.
Isı Değiştiricinin Kılıf içinde herhangi bir katlantı veya kırışıklık olmadan
düzgünce durduğundan emin olarak Kılıfın fermuarını tamamen kapatın.
Kanca ve halka alın kapatma kısmını tutturun.
Çene bandının bir ucunu kulak halkası içinden besleyin ve çene bandının dış
kısmında çıkıntıyı tutturun.

Ortalama Ömür Beklentisi

Önemli

Kılıfların ve Isı Değiştiricilerin ömür beklentisi kullanım sıklığına göre büyük ölçüde
değişecektir. Lütfen ürünün ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için
aşağıdaki tabloya başvurun.

Bu Sargının düşük basınçlı ayarda kullanılması amaçlanmıştır. Basınç istenirse
kapatılabilir. Bu ürünü kullanmadan önce endikasyonlar, kontrendikasyonlar, dikkat
edilecek noktalar ve uyarılar dahil bu kullanıcı el kitabının tümünü ve Game Ready
Sistemi kullanıcı el kitabını okuyun.

Kılıf

Hafif Kullanım (Kişisel)
Orta Kullanım
Ağır Kullanım (Klinik veya eğitim tesisi)

Kontrendikasyonlar

Game Ready Sistemi veya herhangi bir kompresyon tedavisi cihazı kullanılarak
Kompresyon Tedavisi aşağıdaki hastalarda kullanılmamalıdır:
• Etkilenen bölgede enflamatuar flebitin akut evrelerinde olanlar.
• Etkilenen bölgede derin ven trombozu düşündüren herhangi bir mevcut klinik
bulgusu olanlar.
• Etkilenen bölgede belirgin arteriyoskleroz veya başka vasküler iskemik hastalığı
olanlar.
• Herhangi bir önemli risk faktörü veya mevcut emboli klinik bulguları (örn.
pulmoner emboli, serebral enfarktüs, atriyal fibrilasyon, endokardit, miyokard
enfarktüsü veya ateromatöz embolik plak) olanlar.
• Etkilenen bölgede artmış venöz veya lenfatik geri dönüşün istenmediği bir
durumu olanlar (örn. karsinom).
• Etkilenen bölgede dekompanse hipertoni olanlar.
Game Ready Sistemi veya başka herhangi bir kriyoterapi cihazı kullanılarak
kriyoterapi aşağıdaki hastalarda kullanılmamalıdır:
• Etkilenen bölgede önemli vasküler bozukluğu (örn. diyabet, arteriyoskleroz,
iskemi veya daha önceki donma nedeniyle) olanlar.
• Trombozu etkileyen bilinen hematolojik diskrazileri (örn. paroksismal
soğuk hemoglobinürisi, kriyoglobulinemi, orak hücreli anemi, serum soğuk
aglütininleri) olanlar.

Isı Değiştirici

Hafif Kullanım (Kişisel)
Orta Kullanım
Ağır Kullanım (Klinik veya eğitim tesisi)

12 ay
6 ay
3 ay
24 ay
18 ay
12 ay

Garanti Bilgisi

Kılıf: Üretici hatası durumunda Kılıf satın alındıktan sonraki 7 gün içinde iade
edilebilir.
Isı değiştirici: Satın aldıktan sonra 1 yıl. Isı Değiştiriciyle gelen garanti kartına
bakınız.

Bizimle İrtibat Kurun

ABD’de şu numaradan Game Ready Müşteri Hizmetlerini arayın: 1.888.426.3732
(+1.510.868.2100). ABD dışından lütfen yerel distribütörünüzün irtibat bilgilerini bulmak
için www.gameready.com sitesine başvurun

Uyarılar

Bu cihazın kullanma süresi ve sıklığı için sağlık bakımı uygulayıcınızın tedavi
önerilerini izleyin.
Game Ready Sisteminin uygun olmayan şekilde yerleştirilmesi veya uzun süre
kullanımı doku hasarına yol açabilir.
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Game Ready teknolojisini kapsayan mevcut patentin/patentlerin bir listesi şurada
bulunabilir: www.gameready.com/patents.

Belirli bir ülkede “monte edilme” sembolü (XXXX).

Belirli bir ülkede “üretilme” sembolü (XXXX).
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