
 

 

 
Ficha Técnica – Game Ready 

PRODUTO MARCA 

 
Game Ready  
 
Marca: Game Ready 
Modelo: Sistema Game Ready 
Sistema de compressão pneumática com 
crioterapia Game Ready (sistema de 
controle + cabo simples + cabo de energia) 
Criado com a tecnologia da NASA, o Game 
Ready é um equipamento que une a 
crioterapia (GELO) com a Compressão 
Pneumática Intermitente em um único 
sistema.  
 
Ficha técnica:  
Tamanho: 413mm comprimento x197mm, 
largura x235mm altura (16x25x7,75x9,25) 
Peso 3,3kg (7,3lb) vazio, 
aproximadamente 8,2 (18lb) cheio de gelo 
e água, Potência de CA 100 a 240 V CA 50 
a 60hz 1,6A, Entrada de CC 12V/2,5A, 
temperatura máxima de operação do 
equipamento é entre 1°C a 40°C (33,8°F e 
104°F), a altitude máxima de operação 
equipamento é 3.00M (9.843pés) 
 
Acessórios: 
Estojo Térmico 
Cabo duplo 
Bateria com cabo 
Wrap de tornozelo grande  
Wrap bota meia perna 
Wrap de joelho reto  
Wrap para quadril esquerdo 
Wrap para quadril direito 
Wrap de cotovelo reto  
Wrap para ombro direito grande 
Wrap para ombro esquerdo grande 
Wrap de mão e punho  
Wrap para as costas  
Wrap full leg 
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Acessório 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: Estojo térmico 
Estojo para guardar o equipamento e transportar para treinos e viagens. 
 

 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: CABOS DUPLOS 
São cabos que tem o objetivo de conectar o Sistema de controle com os wraps. 

 
 
 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA TORNOZELO GRANDE  
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  
 

 
 
 
 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA JOELHO RETO  
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  

 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA QUADRIL ESQUERDO 
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  



 

 

 
 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA QUADRIL DIREITO  
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  

 
 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP DE COTOVELO RETO  
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  

 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA OMBRO DIREITO MÉDIO 
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  

 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA OMBRO ESQUERDO MÉDIO  
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  

 
 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA MÃO E PUNHO 
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  



 

 

 

 

 
 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: WRAP PARA cervical e toraxica 
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  

 
Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: Wrap Full leg 
É um envoltório que irá realizar a crioterapia e a compressão de acordo com a articulação 
desejada.  

 

Marca: Game Ready 
Acessório do Sistema de controle: bateria com cabo 

 


