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Ice & Compression
the right way - right away

Sports 8
By Business Incubation

RICEM
De fleste sportsudøvere, deres trænere og behandlere 
kender til behandlingspricippet RICEM der er en forkor-
telse for "Rest - Ice - Compression - Elevation - Mobiliza-
tion"
RICEM er effektiv førstehjælp til akutskade og en glim-
rende behandlingsform, når en atlet træner på eller 
starter op efter en overbelastningsskade.
Effektiv RICEM er udfordrende. Især kan korrekt køling 
(Ice) og kompression (Compression) på det skadede eller 
overbelastede sted være en udfordring.
Som regel behandles der med med koldt vand eller en 
ispose og efterfølgende kompression med en presband-
age.
Det er svært at justere og holde temperaturen og kom-
presionen med koldt vand, isposer og bandager. 
For lav temperatur gør ondt og kan i værste tilfælde forår-
sage forfrysninger, for høj temperatur reducerer effekten 
kraftigt. For stram bandage lukker for blodgennemstrø-
ningen, og for løs bandage har ingen effekt. Sidst men 
ikke mindst foregår kølingen og kompressionen sekven-
tielt i stedet for samtidig.

Let med Herzog Medical Compry Cool
Med Herzog Medical Compry Cool™ Cryo system er  det 
let for atleter, trænere og behandlere at udføre effektiv 
og samtidig køling og kompression på en akutskade eller 
en overbelastning. 

Compry Cool anvendes bl.a. af det Hollandske Fodbold-
landshold fordi det er simpelt, mobilt og det virker  på 
stadion, på træningsanlægget, i omklædningen, på hotel-
let, derhjemme osv. 

Hvordan virker Compry Cool
Et Compry Cool System består af tre dele - et styresys-
tem, et distributionssystem og en serie af anatomisk kor-
rekt udførte bandager. 

Styresystemet er et simpelt interface til at justere tem-

peraturen og niveauet af kompressionen (3 niveauer og 1 
oscillerende funktion).
Distributionssystemet består af indbyggede beholdere til 
isvand, pumper til fremføring af isvand og luft til kom-
primering samt en slange med simple hurtigkoblinger til 
at forbinde distributionsystemet med bandagerne.
Bandagerne er anatomisk korrekt designet og lavet af ne-
opren, der sikrer en behagelig og hygienisk kontakt med 
huden. Den endelige tilpasning af bandagerne udføres 
med fleksible velcrolukninger.  Inde i bandagerne er der 
to adskilte kamre - et kammer til luft (kompression) og et 
kammer til cirkulerende isvand (køling).

Compry Cool kommer som et singlesystem (en styreen-
hed og en beholder) eller som et dobbeltsystem (to 
styreenheder og to beholderer). Dobbeltsystemet kan 
tilsluttes til to bandager, således at to personer eller to 
steder kan behandles samtidig eller udføres kulde-varme 
vekselbehandling.

Compry Cool styrenheder, distributionsystem og strøm-
forsyning er samlet i en taske og vejer cirka 5 kilo (dob-
beltsystem) med vand. Compry Cool samles og klargøres 
på mindre end 2 minutter og fungerer autonomt op til 
6 timer på det indbyggede genopladlige batteri. Compry 
Cool kan derfor anvendes alle steder.

Restitution
Nyere forskning har vist at køling og kompression også 
har en positiv effekt på restitution efter hård træning, 
konkurrence og kampe. Compry Cool er et effektiv redsk-
ab til at accelerere atleteres restitution når der er mange 
konkurencer og kampe på kort tid. F.eks. håndbold, fod-
bold og ketchersports.

Andre Referencer:

The Dutch National Football Team, KNVB, AZ, Vitesse, 
FC Utrecht, FC Heerenveen, FC Eindhoven, FC Gronin-
gen, FC Oostende and others. Cycling Team Marianne 
Vos, Rabo Liv Team, The Dutch Basketball Federation. 
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Lår og knæ Læg og knæ

Fod og ankel
Hånd, håndled og underarm 

Hofte og lyske Skulder Albue 

Lænd 

Compry Cool™ Kompressionsbandager   



Produkt nummer Beskrivelse Størrelse Pris (eksklusive moms)
HM-CCTS-05 Cryo System (single) kr. 7.450,00
HM-CCTS-05-D Cryo System (Dobbelt) kr. 9.580,00
HM-L-SCP071-M-AB Skulderbandage (venstre) M kr. 2.250,00
HM-R-SCP072-M-AB Skulderbandage (højre) M kr. 2.250,00
HM-L-SCP073-L-AB Skulderbandage (venstre) L kr. 2.450,00
HM-R-SCP074-L-AB Skulderbandage (højre) L kr. 2.450,00
HM-L-WCP081-M-AB Håndledsbandage (venstre) M kr. 1.730,00
HM-R-WCP082-M-AB Håndledsbandage (højre) M kr. 1.730,00
HM-L-WCP083-L-AB Håndledsbandage (venstre) L kr. 1.820,00
HM-R-WCP084-L-AB Håndledsbandage (højre) L kr. 1.820,00
HM-SKP101-AB Benbandage (læg og knæ) M kr. 1.920,00
HM-SKP102-AB Benbandage (lår og knæ) L kr. 2.590,00
HM-ACP05-L-AB Ankelbandage L kr. 1.980,00
HM-ACP05-EXL-AB Ankelbandage XL kr. 2.230,00
HM-WAP09 Lændebandage kr. 1.250,00
HM-L-H011-AB Hoftebandage (venstre) kr. 2.630,00
HM-R-H011-AB Hoftebandage (højre) kr. 2.630,00

Reservedele
HM-AY-E-01-2000 Genopladeligt Ni-Mh batteri kr. 730,00
HM-AY-E-04-EUP AC/DC Adapter kr. 230,00
HM-AY-E-02-EUP Batteri lader kr. 230,00
HM-AY-HS-421-11-A +100 cm distributionsslange kr. 690,00
HM-AY-QC3W-15 3 vejs hunstik med quick release kr. 80,00
HM-AY-QC3W-16 3 vejs hanstik med quick release kr. 80,00
HM-AY-ICC-18 Beholder låg kr. 50,00
HM-AY-IC-2500-05 Beholder med låg kr. 270,00

 

Prisliste


