
Bambusový polštář SEAT & BACK s chladící plochou
• Pružná vrstva chladivého gelu
• Vhodný pro alergiky
• Podporuje správné držení těla při sezení

Dlouhá doba strávená v omezeném sedu je pro mnoho profesionálně aktivních lidí nevyhnutelným 
každodenním jevem. Časem může být vnímána jako zdroj nepohodlí a negativně ovlivnit zdraví, což 
má často za následek bolest. Při sedavém zaměstnání jsou svaly nuceny držet trup, krk a zátylek ve 
fixní poloze, což snižuje průtok krve a způsobuje neustálé napětí v dolní části páteře a ve svalech 
stehen a hýždí.

Polštář Seat&Back podporuje správné držení těla při sezení tím, že poskytuje vynikající podporu. 
Spojili jsme tvarovaný, ergonomický tvar, který umožňuje použití polštáře ve dvou rovinách s 
vybranými materiály v kompozici.

Pružná vrstva chladivého gelu, která se aktivuje tlakem těla, jemně ochlazuje pokožku a zvyšuje 
komfort při delším sezení.

Polštář je zdravotnická pomůcka vytvořená s použitím lehkých a odolných materiálů, vyvinutá na 
základě moderních designových předpokladů. Paměťová pěna se pod vlivem tělesného tepla dokonale 
přizpůsobí jeho tvarům a tím zvětší nosnou plochu. Polštář je vedle fyzioterapeutických a pohybových 
aktivit uznávaným základním zdravotním prostředkem při dysfunkcích bederní páteře. Polštář je díky
paměťové pěně vhodný pro alergiky, protože neprospívá rozvoji roztočů. 

Indikace: 

• Lehká bolest a svalové napětí v bederní a sakrální oblasti páteře spojené s abnormálním
držením těla při sezení nebo dlouhodobým omezeným sezením.

Zamýšlený uživatel:
Výrobek je určen pro použití laiky ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 
ze dne 5.dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.

Cílové skupiny pacientů:
Tento zdravotnický prostředek je určen pro použití pacienty k prevenci diskopatie bederní a křížové 
oblasti páteře.

Údržba: 
Paměťovou pěnu nelze prát. 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: 
Polštář: 100% PU
Potah: 100% polyester 
Rozměry: 37 x 34 x 5,5 cm 
Hustota: 45 kg / m³ 

Základní UDI-DI: 59017804DRQE3PMH

Výrobce: 
mdh Sp. z o.o. 
ul. Maratońska 104 
94-007 Łódź
Polsko
tel.: +48 42 674 83 33
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