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Žádný jiný terapeutický systém s aplikací chladu a komprese nezaručí 
tolik pohodlí a flexibilitu jako PowerPlay.

PowerPlay může být se svou vahou (méně než půl kilogramu) vždy k dispozici – nejen doma, 
ale i na cestách. Tři porty, z nichž každý umožňuje spustit chladicí efekt a přerušovanou tla-
kovou kompresi – sloužící k uvolnění šlach a svalů – to je naše souprava PowerPlay. Vždy více 
než jen jedna možnost léčby.

BANDÁŽ KOLENE
Hodí se k obvodu do 68,6 cm
nad a 66 cm pod kolenem
Možné aplikace zahrnují:
• zranění křížových vazů
• Menisku
• Zánětu šlach
• Tlumení bolesti
• Po výměně kolenního kloubu
• Poranění kolaterálních vazů

BANDÁŽ KOTNÍKU
Vhodná pro obvod nohy až do 30cm
Možné aplikace:
• Přetržení či namožení Achillovy šlachy
• Laterální operace kotníku
• Tlumení bolesti
• Plantární fasciitida
• Namoženiny či zlomeniny

BANDÁŽ RAMENE
Pasuje na pravé i levé rameno
do 138cm obvodu hrudníku
Možné aplikace:
• Kapsulolabrální rekonstrukce
• Operace ramene
• Zlomeniny klíční kosti
• Operace svalu rotátorové manžety
• Artroskopické stabilizace či operace

BANDÁŽ KYČLE
Vhodná pro obvod boků až 127cm
Možné aplikace:
• Hemiartroplastika
• Operace kyčlí
• Náhrady kyčelního kloubu
• Tlumení bolesti
• Výrony, namoženiny či zlomeniny

LOKETNÍ BANDÁŽ
Vhodná pro obvod ruky až 66 cm nad 
i pod loktem.
Možné aplikace:
• Opera ce loketního kloubu
• Zánět tíhového váčku
• Interpoziční artroplastika
• Operace „Tommyho Johna“
• Výrony, namoženiny, zlomeniny

BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ 
Vhodné pro levé i pravé zápěstí
pasuje na obvod do 30,5 cm
okolo zápěstí.
Možné aplikace:
• Zánět šlach
• Syndrom karpálního tunelu
• Tlumení bolesti
• Výrony, namoženiny či zlomeniny

BANDÁŽ ZAD - MALÁ 
Malá plochá univerzální bandáž
63–140 cm. Zádový panel o délce 28 cm 
pokrývá obratle páteře L1–L5.
Možné aplikace:
• Pooperační stabilizace
• Chronické bolesti v dolní části zad
• Kompresivní zlomeniny

BANDÁŽ ZAD - VELKÁ
Možné aplikace:
• Pooperační s tabilizace
• Chronické bolesti v dolní části zad
• Kompresivní zlomeniny
Dlouhá plochá univerzální bandáž 
63–140 cm. Zádový panel o délce 
36 cm pokrývá obratle páteře L1–Th9.

360˚ BANDÁŽ KOLENE
Vhodná pro obvod nohy až 74 cm nad kolenem a 63 cm pod kolenem. 
Umožňuje terapii chlazením a kompresí kolem celého kolene.
Možné aplikace:
• Poranění předního zkříženého vazu
• Poranění menisku
• Poranění postranných kolenních vazů
• Tlumení bolesti
• Náhrada kolenního kloubu

VÝHODY

● soupravu lze snadno převážet na všechny
   sportovní akce
● pomáhá na principu Zklidnění–Chlazení–Kom-
   prese–Uvolnění a nezůstává po ní žádný odpad
● umožňuje flexibilní použití u třech sportovců
   nebo třech vašich kloubů současně
● urychluje odstranění laktátu ze svalů po inten-
   zivním sportovním výkonu
● snižuje intenzitu i délku trvání svalové bolesti
    či svalové horečky
● zlepšuje krevní oběh, čímž zabraňuje otokům,
    bolestem a únavě svalů
● poskytuje léčebnou terapii bez obav z vysta-
   vení organismu nadměrnému tlaku či teplotním
   extrémům  
   

FUNKCE

● váží méně než půl kilogramu, a je tedy snadno 
    a pohodlně přenosná
● baterie vydrží až 7 hodin provozu
● tři porty pro terapii chlazením a tlakovou
   kompresi – může tak posloužit třem sportovcům 
   anebo třem vašim kloubům současně
● ovládání jednoduše jedním dotykem
● každá bandáž obsahuje gelový balíček, dá se
   dokoupit kapsa pro zasunutí sáčku s ledem
● cenově vychází mnohem levněji, než jiné
   obdobné pomůcky – za cenu jedné soupravy
   od jiného výrobce si můžete koupit několik
   našich souprav
● komprese probíhá podle zásady od distální 
   k proximální – tedy nejlepším možným způso-
   bem, který vám pomůže zbavit se otoků
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Všechny bandáže jsou standardně-
dodávány s opakovaně zamrazitel-
nými vložkami. Vždy 1ks na bandáž. 
Nabízíme možnost dokoupení extra 
gelové vložky, nebo vložky na běžný 
led a ledovou tříšť.

Systém PowerPlay byl vyvinut v USA s cílem co 
nejlépe aplikovat přístup, který je znám ve spor-
tovní medicíne velmi dlouho a má svou anglickou 
zkratku - RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation). 
S klidem a elevací (zvednutím končetiny) nebývá 
problém. A zbytek pro Vás nyní zařídí PowerPlay.

PowerPlay výhodné sety

STANDARD KIT
1 ks PowerPlay pumpa
2 ks Bandáže dle vašeho výběru 
        s gelovými vložkami
1 ks Izolační přepravní taška
1 ks Napájecí adaptér
1 ks Prodlužovací hadice
        360˚ Koleno, nebo zádové 
        bandáže za příplatek

PRO PACK KIT
2ks PowerPlay pumpy
2ks Izolační přepravní taška
7ks PowerPlay bandáže
       (Koleno,360˚ Koleno,
         Rameno,Kotník)
2ks Napájecí adaptér
2ks Prodlužovací hadice
6ks Extra gelové vložky

ALL STAR KIT
2 ks PowerPlay pumpy
2 ks Izolační přepravní taška
2 ks Napájecí adaptéry
2 ks Prodlužovací hadice
2 ks Bandáže ramene
2 ks Bandáže kotníků
2 ks 360˚ Bandáže kolene
1 ks Koleno/Loket bandáže
7 ks Extra Gelové vložky , nebo vložka 
        na led,nebo ledovou tříšť, jedna 
        ke  každé bandáži
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