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CryoPush by K-Active® 

 
 
 

CryoPush K-Active®   -  Uuden sukupolven dynaaminen                  
kylmäterapiajärjestelmä               

Kylmän ja kompression käytön merkitys kipua ja turvotusta vastaan ylikuormituksen, vamman tai leikkauksen jälkeen on 
hyvin tiedossa: kylmä vie energiaa kärsivältä alueelta elimistössä tulehduksen vähentämiseksi. Lisäksi kylmä rajoittaa  
väliaikaisesti  verisuonia, mikä vähentää verenkiertoa ja tulehdus heikkenee. 

Kompressio auttaa vähentämään turvotusta ja siten lisäämään liikkuvuutta ja varmistamaan lihasten hallittavuuden. 
Lisäksi turvotuksen aiheuttama kipu vähenee. 

Tämä laite mahdollistaa kylmän ja kompresion samanaikaisen käytön optimaalisesti.  

                                                                                                                                          
 

Mikä on CryoPush by K-Active®? 

■ CryoPush koostuu jäähdyttimestä ja  manseteista. Molemmat osat on kytketty toisiinsa letkun kautta. 

■  Jäähdytin on täynnä -yleensä kylmää - vettä. Tarvittaessa voidaan lisätä myös jääkuutioita tai jääpakkauksia 
lämpötilan alentamiseksi edelleen. 

■  Veden lämpötilaa voidaan siten säätää yksilöllisesti. 

■  Käytön aikana vesi pumpataan letkun läpi mansetin kautta kehon vastaavan alueen jäähdyttämiseksi.  

■  Samalla mansetti puristaa kehon osaa. 

■ Mansetit voidaan kiinnittää nilkkaan, polveen, lonkkaan ja olkapäähän.  
 
 
 
 
 
 



 

Mitkä ovat K-Activen®  CryoPushin edut verrattuna tavanomaiseen hoitoon 
jääpakkauksella ja painesiteellä? 

■  CryoPush-mansetit sulkevat täysin vaurioituneen kehon osan.  

■   Tavanomainen jääpakkaus voi harvoin sulkea tai peittää kyseisen alueen riittävästi. 

■  Veden lämpötila voidaan säädellä käyttötarkoitukseen sopivaksi.  

■ CryoPush ei tarjoa staattista, vaan dynaamista kompressiota. Kompression syke kuljettaa nesteitä pois kehon alueelta yleisesti ja  
immuuninestejärjestelmän kautta entistä tehokkaammin.  

■  Kompression vahvuutta voidaan  säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan.  

■  Cryopush antaa potilaillesi paljon ammattimaisemman ja laadukkaamman vaikutelman kuin sellainen,  johon on kiinnitetty 

side/jääpussi. 

Jotta jokainen kehon osa voidaan hoitaa optimaalisesti kylmällä ja kompressiolla, jokaiselle alueelle on sopiva mansetti. Nilkan, 
polven, lonkan tai olkapään optimaalinen hoito on  nyt mahdollista. Lisäksi K-Activen® CryoPush on nopeasti käyttövalmis: käytä sitä  
hoitolaitoksessa ja klinikalla tai jopa kotona.  CryoPush on valmis aina tarvittaessa. 

Yksilöllisten tarpeidesi täyttämiseksi voit valita yhdeksästä eri ohjelmasta. Hoidon voit valita kolmella painetasolla (matala, keskitaso 
ja korkea).  

 

Vinkki: Vuokraa CryoPush potilaillesi: 

■ Varmista optimaalinen hoito potilaallesi myös kotona. 

■  Optimoi hoitotulos ja siten potilaan tyytyväisyys ja luo lisätuloja itsellesi! 

 

Tuotetiedot: 

■  Painetaso: 60 mmHg - 120 mmHg 

■  Lämpötila-alue: 0° C - 25° C 

■  Jäähdyttimen tilavuus: 3, 6 litraa   

 

Käyttö: 

■ Täytä jäähdyttimen osasto vedellä (esim. jäähdytetty tai lisäksi jääkuutioilla). 

■ Levitä haluttu mansetti kehon hoitoa tarvitsevaan osaan. 

■ Liitä jäähdytin mansettiin letkulla. 

■ Liitä jäähdyttimen virtalähde pistorasiaan. 

■  Aloita hoito halutulla ohjelmalla. 

 

CryoPush -paketti sisältää : 

■ Jäähdytin 

■ 4 mansettia (nilkka, polvi, lonkka, olkapää) 

■  Liitäntäletku 

■ Virtalähdeyksikkö 

■  Kantolaukku 

■  Käyttöohje 
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