
 
 
 
Dětský prodyšný polštář KID 
 

• Snižuje napětí na krku a zádech 
• Poskytuje pohodlí a odpočinek během spánku 
• Podporuje správné zarovnání páteře 
• Zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu 

 
Měkký a ergonomický polštář chrání přirozený kulatý tvar hlavičky dítěte během spánku nebo 
podřimování. Prodyšný, hypoalergenní, certifikovaný materiál s odvětrávaným systémem průduchů 
odvádí vlhkost a zvyšuje cirkulaci vzduchu a vytváří tak bezpečné prostředí pro spánek vašeho dítěte i 
během horkých, vlhkých nocí.  
Polštář je zdravotnická pomůcka vyrobená z lehkých a odolných materiálů, vyvinutá na základě 
moderních designových předpokladů. Paměťová pěna se vlivem tělesné teploty dokonale přizpůsobí 
svému tvaru a tím zvětší nosnou plochu. Polštář je vedle fyzioterapie a pohybových aktivit uznáván jako 
základní opatření ovlivňující zdraví při dysfunkcích krční páteře. Polštář je vhodný pro alergiky díky 
paměťové pěně, která neprospívá rozvoji roztočů. Nízký obrys polštáře pomáhá udržet hlavu, krk a páteř 
dítěte v jedné linii a odlehčuje rostoucímu tělu. Polštář je ideální do postýlky nebo postele rodičů. 
 
Indikace: 

• Prevence svalového napětí a diskopatie v krční oblasti 
• Doporučeno pro uvolnění krčních obratlů za účelem zachování přirozeného zakřivení páteře 

 
Kontraindikace: 
Uživatelé se závažnými onemocněními krční páteře nebo s trvalými lézemi by se měli před použitím 
poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem. Polštář je určen pro děti starší 2 let. 
 
Údržba: 
Pěna s tvarovou pamětí není omyvatelná. Vnější potah polštáře je snímatelný a lze jej prát do 30°C / 
86°F. Před prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu. 
 
Složení: 
100% PU (polyuretanová paměťová pěna) s větracími otvory 
Vnější strana potahu: 30% bambus, 70% polyesterová tkanina s odnímatelným zipem 
Vnitřní strana potahu: 100% polyesterový úplet 
 
Rozměry: 50 x 30 x 5,5 cm 
Hustota: 45 kg / m³ 
Základní UDI-DI: 59017804DRQE3LM9 
 
Výrobce: Distributor: 
mdh Sp. z o.o. MEYRA ČR s.r.o. 
ul. Maratońska 104 Hrusická 2538/5 
94-007 Łódź 141 00 Praha 4 
Polsko tel.: +420 272 761 102 
tel.: +48 42 674 83 33 e-mail: meyra@meyra.cz 
e-mail: profilaktyka@mdh.pl www.meyra.cz 
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