KYLVÄST
ANVÄNDARHANDBOK

FÖR ANVÄNDNING
TILLSAMMANS MED

GAME READY
GRPRO® 2.1-SYSTEM

SVENSKA

VARNING
Det är obligatoriskt att läsa och förstå hela
Game Ready GRPro 2.1-användarhandboken innan
användning av enheten. Underlåtenhet att följa
driftanvisningarna kan resultera i allvarlig skada.

MONTERING
Värmeväxlaren passar inuti manschetten och levereras förmonterad.
Om värmeväxlaren avlägsnas för att tvätta manschetten eller på grund
av någon annan orsak, använd följande anvisningar för att återinföra
värmeväxlaren in i manschetten.

1
Lägg manschetten helt öppen, plant och
med den blåa sidan ned. De främre
panelerna ska peka ifrån dig som visas på
bilden.

VIKTIGT
Läs samtliga indikationer, kontraindikationer,
försiktighetsåtgärder och varningar innan användning
av denna produkt. Bevara detta dokument för
referens i framtiden.

3
Öppna det tvärgående blixtlåset på
manschettens baksida. För in
värmeväxlaren in i manschetten under
riktningsinpassning (blått till blått).
Säkerställ att värmeväxlaren är inuti
manschetten utan några vikningar eller
veck som kan blockera vattenflödet genom
värmeväxlarens kanaler. Stäng blixtlåset på
baksidan. Kylvästen är nu klar att använda.

2
Placera värmeväxlaren i samma riktning
med den blåa sidan ned.

AVLÄGSNANDE AV VÄRMEVÄXLAREN

FÖRVARING AV DIN KYLVÄST

1. Koppla ifrån anslutningsslangen från kylvästen

Häng upp din kylväst på en bred hängare eller lägg den plant.
Vik den inte eller lägg den i en trave då detta kan leda till veck på
vätskekammaren och göra så att västen inte fungerar korrekt.

2. Öppna blixtlåset på baksidan
3. Dra varsamt ut värmeväxlaren

INSTÄLLNING AV KYLVÄSTEN

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan du sätter på dig västen, observera
ögleremmen på baksidan som går från blixtlåset
på ryggen ned till midjan. Remmarnas längd
justeras och kontrolleras från denna plats på
baksidan. Till en början kanske du vill placera
den övre remmen så lågt som möjligt och sedan
justera den till en bekväm passform. Remmarna
kan överlappa något. Det kan krävas några försök
innan du får den passform som du önskar.

Fyll kylvästen genom att utföra följande
steg:
• Välj ”Off” (av) (”No pressure” (inget
tryck)) på GRPro 2.1-kontrollenheten

ÖGLEREMMEN

• Koppla fast anslutningsslangen till
kontrollenheten och kylvästen
• Lägg kylvästen öppen och plan
bredvid eller lägre än kontrollenheten
(inte på kroppen)
• Kör systemet under 2 minuter

ANBRINGANDE AV KYLVÄSTEN

Sätt på kylvästen på kroppen precis som du
skulle sätta på något annat ytterplagg. Dra
upp blixtlåset. De elastiska sidoremmarna ska vara
fästade på sidorna för att enkelt kunna omjusteras.

1

Med hjälp av båda händerna håll i ändarna på
de elastiska remmarna och anpassa västen
varsamt så att den sitter åt på kroppen.

2

Det rekommenderas att de övre remmarna vinklas
upp från baksidan till bröstkorgens övre del, och
inte rakt över under armarna. Detta kommer att
förhindra att västen åker uppåt.

Fäst änden på anslutningsslangen till
anslutningskontakten på västen genom att
stadigt föra in de två delarna rakt in i varandra. Ett
hörbart klickljud ska erfaras. Anslutningsslangen
ska riktas så att frånkopplingsknappen riktas bort
från din kropp.

3

Den valfria säkerhetsögleremmen kan användas
för att drapera slangen från västens framsida till
baksida, om så önskas.

För in den andra änden på anslutningsslangen
i kontakten på kontrollenhetens ändpanel. För
att frånkoppla slangen, tryck på den röda knappen
och dra slangen rakt ut från kontrollenheten.

4

VINKLA UPPÅT

SÄKERHETSÖGLEREM

FÖR ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED

GAME READY GRPRO 2.1-SYSTEM
ABSOLUTA KONTRAINDIKATIONER

RELATIVA KONTRAINDIKATIONER

Kompressionsbehandling med Game Ready
GRPro 2.1-systemet eller någon annan
kompressionsbehandlingsenhet ska inte
användas på patienter:

Kompressionsbehandling med Game Ready GRPro 2.1-systemet bör
användas endast under uppsyn av en legitimerad praktiserande läkare
på patienter:

• med akut flebit i det berörda området.
• med några aktuella kliniska tecken som tyder
på djup ventrombos i det berörda området.

• som har ett öppet sår i det berörda området (såret måste läggas om
innan Game Ready används).
• som har en akut, instabil (obehandlad) fraktur i det berörda området.

• med betydande arterioskleros eller annan ischemisk kärlsjukdom i det
berörda området.

• som är barn under 18 år eller patienter med kognitiva funktionshinder
eller kommunikationshinder, vare sig tillfälliga (till följd av medicinering)
eller permanenta.

• med betydande riskfaktorer för eller nuvarande kliniska tecken på emboli
(t.ex. lungemboli, hjärninfarkt, förmaksflimmer, endokardit, hjärtinfarkt
eller ateromatöst emboliskt plack).

• som har en hjärtinsufficiens eller hjärtsvikt (med associerat ödem i
extremiteterna eller lungorna).

• med ett tillstånd (t.ex. karcinom) där ökad venös eller lymfatisk retur inte
är önskvärt i den berörda extremiteten.
• med dekompenserad hypertoni i det berörda området.

Kryoterapi med Game Ready GRPro 2.1-systemet eller någon annan
kryoterapi-enhet ska inte användas på patienter:
• med betydande cirkulationsrubbningar i det berörda området (t.ex.
genom tidigare köldskada, diabetes, arterioskleros eller ischemi).
• med känd bloddyskrasi som inverkar på trombos (t.ex. paroxysmal
kall hemoglobinuri, kryoglobulinemi, sicklecellsanemi, köldagglutinin
i serum).

• som har en instabil lokal hudåkomma (t.ex. dermatit, venligering,
gangrän eller nytt hudtransplantat).
• som har erysipelas eller en annan aktiv infektion i det berörda området.

Kryoterapi med Game Ready GRPro 2.1-systemet bör användas endast
under uppsyn av en legitimerad praktiserande läkare på patienter:
• som har Raynauds sjukdom eller överkänslighet mot kyla (köldurtikaria).
• som har hypertoni eller extremt lågt blodtryck.
• som har diabetes.
• som har nedsatt lokal cirkulation eller neurologiska störningar (inklusive
förlamning eller lokala förändringar på grund av flera kirurgiska ingrepp) i
det berörda området.
• som har en instabil lokal hudåkomma (t.ex. dermatit, venligering,
gangrän eller nytt hudtransplantat).

Varning! För att överensstämma med Kaliforniens proposition 65
har följande varning inkluderats: Denna produkt innehåller
kemikalier som är kända i delstaten Kalifornien för att orsaka
cancer, fosterskador eller andra reproduktiva skador.

• som har reumatoid artrit i det berörda området.
• som är barn under 18 år eller patienter med kognitiva funktionshinder
eller kommunikationshinder, vare sig tillfälliga (till följd av medicinering)
eller permanenta.

VIKTIGT
Ställ inte in Game Ready-systemet för högt tryck eller
medelhögt tryck under användning av kylvästen. LÄS
HELA DENNA ANVÄNDARHANDBOK OCH GAME READYSYSTEMETS ANVÄNDARHANDBOK INKLUSIVE INDIKATIONER,
KONTRAINDIKATIONER, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR
INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT!
VARNINGAR
• Följ rekommendationerna från din läkare om hur ofta och hur länge du
får använda produkten.
• Felaktig placering eller långvarig användning av Game Ready-systemet
kan leda till vävnadsskador. Under behandlingens gång bör patienten
övervaka huden runt behandlingsstället samt fingrar/tår på den
behandlade extremiteten för varje brännande känsla, klåda, ökad
svullnad eller smärta. Om något av dessa symtom uppträder eller om
det uppstår några förändringar på huden (t.ex. blåsor, ökad rodnad,
missfärgning, andra märkbara hudförändringar) bör patienten sluta med
behandlingen och träffa en läkare.
• Game Ready-band är inte sterila. Lägg dem inte direkt på öppna sår,
skavsår, utslag, infektioner eller stygn. Bandet kan läggas över kläder
eller förband.

• Game Ready-band finns i flera olika modeller, men är inte avsedda
för alla möjliga fysiologiska användningsområden. Till exempel är
vristbandet inte utformat för att användas på tårna och ryggbandet är
inte avsett för användning på magen.
ANMÄRKNINGAR
Applicera bandet jämnt för en nära och tät passform och säkerställ att inga
veck hindrar luft- eller vattenflödet.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
För daglig skötsel och för att minska bildningen av mögel, avlägsna
värmeväxlaren från manschetten och torka med en torr handduk för att ta
bort kondensation som kan bildas. Vänd manschetten in och ut och häng
upp både manschetten och värmeväxlaren för att frigöra överflöd av fukt. Vid
användning på flera patienter, använd Sterifab® vid behov enligt tillverkarens
anvisningar för att minska överföring av mikrober.
Vid förlängd vård, avlägsna värmeväxlaren varsamt från manschetten och
vänd manschetten in och ut. Handtvätta eller maskintvätta manschetten
i kallt vatten, med en mild tvättsåpa eller antibakteriell tvål. Häng upp för
att torka. Handtvätta värmeväxlaren med varmt vatten och mild tvättsåpa.
Genomför inte maskintvätt eller placera i en torkmaskin. Häng upp för
att torka.

GENOMSNITTLIG LIVSLÄNGD
Livslängden för manschetterna och värmeväxlarna kommer att variera
mycket beroende på användningsfrekvensen. Se tabellen nedan för att
fastställa när produkten ska bytas ut.
Manschett
Låg användning (personlig)............................................12 månader
Medelhög användning...................................................6 månader
Hög användning (klinik- eller utbildningsinrättning)........3 månader
Värmeväxlare
Låg användning (personlig)............................................24 månader
Medelhög användning...................................................18 månader
Hög användning (klinik- eller utbildningsinrättning)........12 månader
KASSERING
Det finns inga speciella avfallshanteringskrav för Game Ready®-banden.
GARANTIINFORMATION
Manschett: I händelse av tillverkningsdefekt kan manschetten returneras
inom 7 dagar från inköpstillfället.
Värmeväxlare: 1 år från inköpsdatum. Se garantikortet som inkluderats
med värmeväxlaren.
KONTAKTA OSS
I USA ring Game Ready kundtjänst på 1 (888) 426 3732 (+1 (510) 868 2100).
Utanför USA, besök www.gameready.com för att hitta kontaktinformation
till din lokala återförsäljare.
En lista över aktuella patent som omfattar Game Ready-teknik finns på:
www.gameready.com/patents.
Symbol för ”monterad” i ett specifikt land (XXXX).
Symbol för ”tillverkad” i ett specifikt land (XXXX).
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