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Cestovní polštář Profiled Traveling Qmed 
Větší cestovní komfort 
Odlehčení páteře a svalů 
Tvarová paměťová pěna 

Správně profilovaný polštář zajišťuje stabilizaci krční páteře při zachování jejího fyziologického 
zakřivení a odlehčuje kostní a kloubní, vazivové a svalové struktury. Polštář je doporučen pro děti od 3 
let a dospělé při stavech přetěžování krční páteře spojeného s nadměrným napětím šíjového svalstva, 
při nestabilitě krčních obratlů, degenerativním onemocnění páteře a jako profylaxe přetížení a 
strukturálních změn.  
Polštář je ideální na dlouhé cesty autem, letadlem nebo vlakem. Použití polštáře výrazně zlepšuje 
komfort života, zajišťuje uvolnění šíjového svalstva, fyziologické polohování krční páteře a tím zdravý 
a bezpečný odpočinek.  

Indikace: 
- odlehčení krčních obratlů
- lehká bolest v lumbosakrální oblasti spojená s dlouhodobým sezením
- korekce polohy ramenního pletence

Kontraindikace: 
- nejsou známy

Polštář je vyroben z viskoelastické paměťové pěny, která díky svým vlastnostem reaguje na tělesnou 
teplotu a váhu uživatele a dokonale se přizpůsobí křivce krku. Páteř, která byla dlouhodobě 
přetěžována nefyziologickým polohováním potřebuje čas, aby se adaptovala na novou, fyziologickou 
polohu. Polštář s dokonalou profilací, poskytující 360° pohodlí při zachování elegantního vzhledu. 
Dodatečné nastavení pásku na suchý zip na přední straně umožňuje nastavení úhlu a velikosti 
polštáře a přizpůsobení velikosti krku. Paměťová pěna, která se po 3 sekundách vrátí do svého 
původního tvaru, je dobře známá, pro svou odolnost a měkký dotek. Přizpůsobí se tvaru vašeho krku 
a tváří, tím poskytuje vyváženou podporu krku a hlavy. Polštář je šetrný k alergikům, paměťová pěna 
neprospívá rozvoji roztočů.  
Cestovní polštář lze snadno složit a uložit do tašky. Tkanina s výjimečnou měkkostí a hladkostí, díky 
které se zvýší váš cestovní komfort. Velmi měkký vnější potah lze sejmout a vyprat.  

Údržba: Paměťová pěna není omyvatelná. Vnější potah je snímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. 
Vyjměte z obalu a před prvním použitím nechte polštář vyvětrat. 

Materiál: polštář 100% PU, potah 100% polyester 

Rozměry: 24 x 23 x 12,5 cm 

Hustota: 45 kg / m3  

Označení výrobku: DRQE3J1CDXUXP 

Základní UDI-DI: 59017804DRQE3JM5 

Výrobce: 
mdh Sp.z o.o. 
ul. Maratońska 104 
94-007 Łódź
Polsko
e-mail: profilaktyka@mdh.pl 
www.qmedplus.pl

Distributor: 
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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