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Návod k použití  

ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK VZDUCHOVÝ  

             PREVENT PLUS AR-094  

 

ÚČEL: 

Antidekubitní sedák je určen pro osoby s rizikem vzniku proleženin, zejména pro ty, kteří sedí 

po dlouhou dobu, například na invalidním vozíku. Používá se k odlehčení částí těla, které jsou 

při dlouhodobém sezení vystaveny stálému tlaku, zejména v oblasti kostrče, pánve a hýždí. 

Současně polštář snižuje tlak na rozkrok, snižuje bolest při sezení, zlepšuje cirkulaci vzduchu a větrání 

pokožky a pomáhá udržovat správný krevní oběh. 

VLASTNOSTI: 

Speciální vícekomorová konstrukce a možnost měnit tvrdost dofouknutím nebo upuštěním vzduchu 

zaručují vysoký komfort používání. Použití automatického ventilu umožňuje kdykoli změnit tvrdost 

polštáře, v závislosti na preferencích uživatele. Je vyroben z vysoce kvalitního materiálu odolného 

vůči tlaku. Nezávislé komory jsou spojeny v jeden vzduchový systém. Tlak na vybranou komoru 

způsobí zvýšení tlaku v sousední komoře a odlehčuje tak jednotlivé části těla. Díky použití vhodné 

svařovací technologie nedochází k netěsnosti spojů.  

Sedák je vybaven vzdušným potahem ze síťoviny Mesh se zipem a s protiskluzovou úpravou ze spodní 

strany. Madlo umožňuje snadné přenášení. Přídavnými suchými zipy lze pevné připevnit sedák 

například na invalidním vozíku. 

PARAMETRY:  

Maximální zatížení: 120 kg 

Rozměry: 46x38x4cm +/- 10mm po nafouknutí 

Ventil: automatický 

Doba použitelnosti: 5 let.  

KONTRAINDIKACE A DOPORUČENÍ: 

Nedoporučuje se používat polštář v přímém kontaktu s tělem.  

Nepoužívejte u osob s páteřní nestabilitou, kteří mají problémy se vzpřímenou polohou, otevřenými 

ranami, při hojení zlomenin a labyrintitidou.  

O vhodnosti použití se poraďte se svým lékařem, nebo fyzioterapeutem. 
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POUŽÍVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: 

Sedák AR-094 je vybaven automatickým ventilem. Sedák rozložte 

a točením ventilu proti směru hodinových ručiček se sedák 

automaticky nafouknete.  

UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte žádné ruční pumpy ani kompresory.  

Po použití můžete vyfouknout vzduch. Otočte ventil doleva, posaďte se na sedák a vypusťte vzduch. 

Nechte ventil v otevřené poloze. 

 Není dovoleno překračovat maximální přípustné zatížení.  

 Neskákejte a nestoupejte na polštář (může to způsobit jeho prasknutí a úraz). 

 Používejte pouze k určenému účelu. 

 Pozor! Sedák je speciálně navržen pro použití na invalidních vozících. Díky své funkčnosti 

je  možno jej používat i na křeslech, židlích, pohovkách atd. Před použitím sedáku na nábytku 

se světlými čalounickými materiály proveďte test, protože je pravděpodobné, že tečky 

z protiskluzové spodní strany sedáku se na světlém čalouněném materiálu „odráží“. Použití 

sedáku na světlých materiálech je výhradní odpovědností uživatele. 

 Skladujte na suchém místě mimo dosah ohně a ostrých předmětů. 

 Nenechávejte polštář na přímém slunci (zejména nafouknutý), zvýšení teploty vzduchu uvnitř 

(a tím i tlaku) může způsobit prasknutí. 

ČIŠTĚNÍ: 

Mýt ručně pod tekoucí vodou pomocí jemných čisticích prostředků, např. mýdla.  

Zabraňte vniknutí vody do polštáře (ventil zavřený).  

Nepoužívejte "agresivní" detergenty, abrazivní, žíravé nebo olejnaté látky. Mohou způsobit netěsnost 

polštáře.  

Potah lze prát ručně nebo v pračce (max. 40°C) za použití jemných, obecně dostupných pracích 

prostředků.  

Před opětovným použitím sedák důkladně osušte například ručníkem.  

Potah důkladně vysušte (nepoužívejte sušičky).  

Skladování vlhkého sedáku anebo v místnostech s vysokou vlhkostí může vést k plesnivění, 

nepříjemnému zápachu a ztrátě vlastností umožňujících další použití a také ke ztrátě záruky. 

 

 

 

Výrobce:  

ARMEDICAL S.C. 

al. Zwycięstwa 75 

42-520 Dąbrowa Górnicza 
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