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Antidekubitní polštáře ALOVA® 

 

Tvarované antidekubitní polštáře ALOVA® představují novou řadu produktů s pěnovou viskoelastickou 
výplní.  

 

Doporučení 

Předcházení dekubitům v sedu nebo lehu spočívá v tom, že se tlakové body těla na podložce mění ca 
každé tři hodiny, sníží se tak působení tlaku sedací kosti na tkáně a tím se umožní jejich prokrvení. 

 

Indikace 

Polštář ALOVA bez abdukčního klínu je vhodné používat jako prevenci vzniku dekubitů středního až 
těžkého rizika. Určeno pro pacienty bez potíží se stabilitou. 

Polštář ALOVA s abdukčním klínem je vhodné používat jako prevenci vzniku dekubitů středního až 
těžkého rizika při potížích se stabilitou. Pro pacienty s anamnézou vzniku dekubitů v oblasti sedací 
kosti nebo páteřního kanálu. 

 

Použití 

 Pokud byl polštář před použitím skladován při okolní teplotě pod 15°C, nechte ho nejméně na 
30 minut bez obalu při pokojové teplotě (°C > 15°C). 

 Polštář se používá výřezem pro oblast páteře směrem dozadu a zaoblením pro nohy dopředu. 

 Polštář ochraňujte používáním potahů dodaných spolu s polštářem. Při výměně potahu dbejte 
na to, aby štítek s rozměrem polštáře na jedné straně a s označením 
„ARRIERE/HINTEN/BACK“ (dozadu) na druhé straně byl umístěn v zadní části polštáře. 
Protiskluzový povrch potahu patří na spodní část polštáře. Správné umístění potahu na 
polštáři lze zkontrolovat tak, že našité poutko ve spodní části potahu je umístěno směrem 
k přední straně polštáře. 

 U polštáře s abdukčním klínem dejte pozor na správné umístění abdukčního klínu v 
horní přední části polštáře. Při výměně potahu je nutné nejdříve do potahu umístit abdukční 
klín a až poté nasadit potah na celý polštář. 

 

 

Pokyny k potahům 

 Polštář chraňte zcela suchými potahy, dodanými spolu s polštářem. 

 Zabraňte jakémukoliv přímému kontaktu potahu s žíravinou, rozpouštědly nebo ostrými 
předměty. 

 Opotřebení potahu pravidelně kontrolujte, při poškození potah vyměňte za nový (roztržení, 
změna vzhledu povrchu, efekt průhlednosti při působení světla). 

 

Pokyny k použitému materiálu 

 Zabraňte delšímu kontaktu viskoelastické pěny s vlhkostí. 

 Opotřebení viskoelastické pěny pravidelně kontrolujte: viditelné prohlubně v materiálu nebo 
nerovnoměrný a zpomalený návrat pěny do původního stavu znamenají příznak stáří a 
ovlivňují vlastnosti polštáře v prevenci dekubitů. 
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Údržba / Dezinfekce 

Promust PU 

Potah 

      

Praní do 
90°C 

Maximální 
přípustná 

koncentrace 
chloru 5000 

ppm 

Nežehlit 
Nečistit 

chemicky 

Sušit se 
sníženou 
teplotou 
sušení 

Povolené použití 
schválených 

čistidel / 
dezinfekčních 

prostředků 

 

Bezpečnost při používání 

 Při výběru polštáře dbejte na to, aby nosnost a rozměr polštáře odpovídal hodnotám uživatele, 
viz tabulka 
 

Hmotnost uživatele (min.-max.) (v kg) Vhodné typy polštáře 

30-100 VCAE/M4343 

20-80 VCAG3636 

30-90 VCAG3841(BP), VCAG4041(BP), VCAG4043, VCAG4340 

30-100 VCAG4341(BP), VCAG4343(BP) 

30-110 VCAG4343XL 

30-120 VCAG4544(BP), VCAG4347(BP), VCAG4540 

30-135 VCAG5044BP, VCAG5044XL, VCAG5044 

120-160 VCAG5250, VCAG5450 

120-200 VCAG5650, VCAG6050 

 

Skladování 

 Polštáře ALOVA je nutné skladovat ve vodorovné poloze a chránit před přímým slunečním 
světlem a vlhkostí. 

 

Likvidace 

 Nevyhazujte použitý produkt mimo vyhrazená místa např. do přírody, nepalte použitý produkt. 

 

Záruka 

Na polštáře ALOVA dáváme záruku 3 roky při používání jedním uživatelem. Pokud polštář užívá více 
osob, doporučujeme výměnu potahu každé dva roky. Začátek záruční doby se váže k datu nákupu. 
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku vč. potahu. Při zjištění vady výrobku se 
obraťte na svého dodavatele. 

 

Doba užitnosti produktu: 

 Odhadovaná užitnost polštáře ALOVA z viskoelastické pěny je 4 roky. 
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Skladba polštáře: 

 Polštář se skládá ze 100% tvarované viskoelastické polyuretanové pěny. 

 Pěnovou výplň nelze prát v pračce! 

 Při inkontinenci je třeba sedák vložit do potahu z nepropustného a zároveň vzdušného 
materiálu. 

 

Velikosti a nosnost antidekubitních polštářů ALOVA: 

 

 
 

VÝROBCE 

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winncare 
200 rue Charles Tellier   
Actiparc de Grézan 
30034 Nimes Cedex 1 
France 
www.winncare.fr 
 

DISTIBUTOR v ČR 

MEYRA ČR s. r. o. 
Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 
tel.: +420 272 761 102 
e-mail: meyra@meyra.cz 
www.meyra.cz 
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