
 

Anatomický polštář sedací s odlehčovacím otvorem 
 

• Pohodlné sezení po porodu 

• Úleva od hemoroidů 

• Snížení následků práce v sedě 
 
Rehabilitace je nedílnou součástí léčby, zejména v případě rekonvalescence nebo po operaci. Často je 
efektem léčby spojené s porušením kontinuity tkáně celková slabost pacienta, omezení aktivity a 
pohyblivosti. Správně profilovaný polštář doprovází proces přirozené regenerace a snižování fyzických 
následků nemoci či zákroku. Podporuje polohovací polohu pacienta a působí proti proleženinám 
zejména u pacientů se sníženou pohyblivostí. 
 
Použití rehabilitačního polštáře s odlehčovacím otvorem také zmírňuje bolesti, které se objevují u žen 
po porodu, kdy se doporučuje snížit tlak na hráz. Pacienti po operaci hemoroidů nebo při zhoršení 
onemocnění, aby zůstali aktivní nebo se vrátili ke svým aktivitám, používají přípravky, které jim umožňují 
pohodlněji sedět. Polštář využijí i lidé citliví na tlak, kteří oceňují měkkost sedáku a izolaci od tvrdého 
povrchu židlí nebo kancelářských křesel, když hledají osvědčené způsoby, jak snížit následky práce 
vsedě. 
 
Paměťová pěna se prohýbá jen částečně, ulevuje bolavému místu, správně rozkládá váhu těla uživatele 
a umožňuje pohodlné sezení. Vlastnosti paměťové pěny umožňují udržet si svůj původní tvar po 
dlouhou dobu – polštář se nedeformuje ani nezbortí. Protiskluzová spodní část polštáře jej udržuje ve 
stabilní poloze a použití anatomicky kompatibilního otvoru zvyšuje cirkulaci vzduchu v blízkosti pokožky 
v oblastech vyžadujících péči. Výrobek je optimálně tvarován pro ženy i muže.  
 
Indikace: 

• Ochrana/prevence proleženin v oblasti hýždí a stehen 

• Zmírnění perineálního nepohodlí a bolesti v časném poporodním období 

• Zmírnění nepohodlí a bolesti v oblasti hýždí po operaci hemoroidů 
 
Kontraindikace: 
Nenalezeno. 
 
Údržba: 
Paměťovou pěnu nelze prát. Vnější potah polštáře je snímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Vzhledem 
ke způsobu přepravy může mít polštář po vyjmutí z obalu „tovární zápach“. Před prvním použitím 
vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu. 
 
Upozornění: 
Osoby s rizikem vzniku dekubitů nebo osoby, které již mohou mít dekubitus 3. nebo 4. stupně nebo 
otevřenou ránu, by se měly před použitím poradit s lékařem. 
 
Složení: 
Polštář: 100% PU 
Potah: 100% polyester 
Rozměry: 44 x 7,5 cm 
Průměr otvoru: 13 x 20 cm 
Hustota: 45 kg / m³ 
 
Základní UDI-DI: 59017804DRQM6KNQ 
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