
Anatomický polštář ERGO
• Anatomický tvar
• Zdravější spánek
• Dokonalá podpora krku
• Prodyšná paměťová pěna
• Vhodný pro spánek na boku a na zádech

Polštář ERGO přináší terapeutickou úlevu lidem, kteří spí na zádech i na boku. Zdravý spánek je 
nezbytnou podmínkou pro proces hojení a regeneraci sil. Ortopedický polštář vám pomůže probudit se 
plní energie na celý den. Díky vysoce kvalitní látce vás udrží v chladu a pohodlí po celou noc. Vytváří 
dokonalé podmínky pro odlehčení pohybového aparátu a kloubních struktur v krční páteři, která je 
zároveň stabilizovaná. 

Osvědčený obrysový tvar dokonale podpírá hlavu, krk, ramena a záda. Výsledkem je hlubší a silnější 
spánek. Během prvních dvou týdnů používání je možné určité nepohodlí, protože se tělo snaží 
přizpůsobit správné poloze. Použití polštáře pomáhá získat novou úroveň pohodlí bez ohledu na 
polohu uživatele při spánku.

Výrobek je celý vyroben z vysoce kvalitní paměťové pěny. Tato pěna se v reakci na tělesnou teplotu 
přizpůsobuje svým anatomickým křivkám. Díky profilování se vyrovnává a snižuje tlak působící na krk 
a hlavu během spánku. Použití tohoto materiálu zefektivňuje rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti 
a navrací pocit zdravého spánku. Prodyšná pěna zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu a udržuje vás v 
chladu a suchu. Polštář je šetrný k alergikům, díky paměťové pěně, která neprospívá rozvoji roztočů. 

Indikace
• Zmírňuje bolesti krční páteře
• Podporuje rehabilitaci při zdravotních problémech páteře a svalů v krční oblasti
• Pomáhá předcházet svalovému napětí a onemocnění krčních meziobratlových plotének díky 

vhodnému úhlu sklonu boků polštáře (70°)
• Poskytuje úlevu lidem s tzv. syndromem „SMSkového krku“ díky jeho schopnosti obnovit 

správnou polohu páteře
• Odlehčená krčních obratlů pro zachování přirozeného zakřivení páteře
• Minimalizuje problémy s usnutím, chrápáním a nervovým napětím
• Lepší kvalita spánku pomáhá spícímu zlepšit psychickou pohodu
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Kontraindikace
Uživatelé se závažnými onemocněními krční páteře nebo s trvalými lézemi by se měli před použitím 
poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem. 

Údržba
Paměťová pěna není omyvatelná. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Před 
prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu. 
Složení
Polštář: 100% PU
Vnější strana potahu: 40% bavlna, 60% polyester
Vnitřní strana potahu: 100% polyester
Rozměr: 61 x 35,5 x 10/5 cm
Hustota: 50 kg / m³ (měkký)
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