
Anatomický polštář VARIO
 Oboustranně profilovaný polštář
 Ideální pro spánek na boku a na zádech

Jedinečný model oboustranně profilovaného polštáře, který se ideálně hodí pro osoby spící na boku a na 
zádech. Poskytuje adekvátní oporu a pocit maximálního pohodlí při spánku díky svému anatomickému 
profilování. Strana polštáře s mírně viditelným profilováním pevně podpírá krk a hlavu v poloze na zádech, 
zatím co druhá strana s menším profilováním a větší vodorovnou plochou se doporučuje pro spaní na 
boku.

Ergonomický tvar polštáře zaručuje dostatek místa pro vaše ruce pro pohodlnou polohu a relaxační 
spánek. Polštář je vyroben z viskoelastické pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a tlak, díky čemuž se 
dokonale přizpůsobí přirozeným křivkám páteře. Je potažena extrémně měkkým materiálem, který zvyšuje 
pocit pohodlí během spánku. Tvar polštáře připomíná tradiční polštář a nevyžaduje dlouhé adaptační 
období.
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 zdravotnickým prostředkem při dysfunkcích páteře. Polštář je vhodný pro alergiky, 
protože paměťová pěna neprospívá rozvoji roztočů. 
Indikace

 Doporučeno pro stabilizaci a odlehčení krční páteře
 Doporučeno pro zajištění správného postavení hlavy a krku během spánku
 Doporučeno pro snížení nadměrného svalového napětí v oblasti krku, šíje a ramen způsobeného

bolestí

Kontraindikace
Uživatelé s závažnými onemocněními krční páteře nebo s trvalými lézemi by se měli před použitím 
poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem. 

Údržba
Neperte paměťovou pěnu! 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. 
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Složení
Polštář: 100% viskoelastická paměťová pěna 
Vnější strana potahu: 40% bavlna, 60% 
polyester Vnitřní strana potahu: 100% polyester 
Rozměr: 60 x 40 x 13 cm
Hustota: 45 kg / m³ (měkký)
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