KNEEFREEZ®
Suport pentru genunchi cu crioterapie

● Brevet unic: granule de zăpadă maleabile
● Reutilizabil
● Niciun risc de arsuri pentru piele
● Ușor de utilizat
● Cu acțiune prelungită, temperatură rece constantă
● Ergonomic

BENEFICIILE CRIOTERAPIEI
Medicii chirurgi recunosc și utilizează din ce în ce mai mult crioterapia în
asociere cu compresia ca metodă de tratament postoperator.
O metodă naturală, aceasta reduce nivelul de durere având în același timp
efect antiinflamator (reducând edemul), precum și un efect antihemoragic
și analgezic.
Utilizarea sa facilitează recuperarea pacientului și duce la o creștere mai
rapidă a mobilității reducând în același timp utilizarea de tratament
medicamentos.

TERAPIE LA RECE DE URMĂTOAREA GENERAȚIE
CU FREEZSNOW®
Pe baza acestei observații, Ambelio a brevetat o formulă nouă pentru o
terapie cu acțiune prelungită, cu temperatură rece constantă cu
Freezsnow®.
Agentul de răcire Freezsnow® este o substanță brevetată cu capacitate
termală și conductivitate excelente. Freezsnow® oferă o zăpadă rece prin
transformarea granulelor de gel în cristale de gheață fără risc de
degerături.

Înainte

După

● Nu lezează pielea: fără risc de degerături.
● Reutilizabil: ușor de pregătit în congelator.
● Răcire eficientă: temperatură rece constantă cu acțiune prelungită.
● Maleabil: oferă contactul optimizat cu corpul chiar și în stare congelată.
● Confort: segmentată special pentru a se mula după morfologia pacientului.

DESCRIERE KNEEFREEZ®
Suportul pentru
genunchi
cu
crioterapie
®
KNEEFREEZ combină tratamentul la rece cu
acțiune prelungită (până la 1 oră) și compresia.
Este fabricată din material care se întinde pentru
compresie cu două articulații metalice ranforsate,
laterale, detașabile. Orteza este frunizată împreună
cu pachete reci cu acțiune prelungită Freezsnow
(inclusiv un set de rezervă).
Sistemul de fixare cu arici permite reglarea
susținerii adecvate pentru pacient (dimensionare
ajustabilă).

INDICAȚII
• Postoperator după intervenția chirurgicală la nivelul
genunchiului sau leziunile ligamentului.
• Trauma genunchiului (rupturi sau întinderi).
• Reabilitarea genunchiului.
• Analgezic.
• Recuperarea sportivă.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

1

Deschideți orteza și scoateți articulațiile laterale pentru aplicarea postoperatorie.

2

Scoateți un pachet mare rece și unul mic din congelator. Poziționați cele 4 urechi
cu arici în interiorul ortezei pentru genunchi și apoi puneți în interiorul ortezei
pachetul rece mare.

3

Poziționați pachetul rece mic pe partea membrului care trebuie răcit.

4

5

6

7

Poziționați orteza pentru genunchi pe genunchi, astfel încât rotula să apară prin
deschidere. Fixați urechile mari pentru genunchi superioare posterioare, apoi
fixați urechile mari pentru genunchi inferioare posterioare.

Amplasați urechea superioară a benzii superioare în spatele coapsei. Atașați-o la
orteza pentru genunchi, aplicând compresie adecvată. Apoi atașați cea de-a doua
ureche superioară.

Duceți prima ureche inferioară în spatele gambei. Apoi procedați în aceeași manieră cu cea
de-a doua.

Prima ureche inferioară se duce în jurul gambei. Atașați-o la orteza pentru genunchi.
Procedați în aceeași manieră cu cea de-a două ureche.

INFORMAȚII ESENȚIALE
Cele două pachete reci Freezsnow trebuie amplasate în congelator (în
punga etanșă furnizată) timp de cel puțin 4 până la 6 ore înainte de
utilizare.
Important: distribuiți granulele de gel uniform înainte de congelare și
congelați pachetul rece plat pentru o mai bună distribuție a temperaturii.
Așteptați unul până la două minute după ce îl scoateți din congelator
pentru a netezi deformările.
Păstrați pachetele reci în congelator după sau între utilizări.
Aplicați tratamentul rece în cicluri de 30 de minute sau conform indicațiilor
cadrului medical calificat.

Coduri
0KNEEUS0000

Descriere
KNEEFREEZ® One size

Carefully read the instructions for use that comes with the medical
device or labeling provided to medical professionals. Class I device.
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