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PARAMETRY: 
Inovativní patentovaný systém tvárnosti povrchu zajišťuje 
vhodnou distribuci tlaku, která předchází podráždění kůže 
a proleženinám.  
Prodyšný potah snadný pro čištění poskytuje optimální 
pohodlí a použití. 
Protiskluzová úprava na potahu zabraňuje sklouznutí 
podložky ze sedáku. 
Možnost regulace tlaku umožňuje nastavení výšky a 
tvrdosti. 

 
Podložka je dostupná ve třech velikostech: 

 38 cm x 40 cm x 8 cm 

 40 cm x 40 cm x 8 cm 

 45 cm x 40 cm x 8 cm 
 

 
INDIKACE: 

Podložka předchází podráždění kůže způsobeným 

dlouhodobým sezením, poskytuje úlevu bederní páteři  

a umožňuje správnou polohu pánve, aby se zabránilo 

bolestem z přetížení bederní páteře. 

 
KONTRAINDIKACE: 

Proleženiny V. stupně. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
1. Podložku vyjměte z krabice a ujistěte se, že ventil je 

otevřený, vyčkejte 30 vteřin kdy podložka se 

automaticky nafoukne bez použití dalších přídavných 

zařízení.  

2. V případě úplného nafouknutí má podložka nosnost 

max. 180 kg.  

3. Uzavřete ventil otočením proti směru hodinových 

ručiček. Bílý proužek by měl dosáhnout k bílé tečce. 

4. Pro nastavení měkkosti a výšky podložky si na 

podložku sedněte a pomalu otočte ventilem ve 

směru hodinových ručiček. Pro dosažení 

maximálního pohodlí nastavte měkkost podložky dle 

Vašich individuálních potřeb. 

CHARACTERISTICS: 

Innovative, patented system of pressure relief enables 

proper pressure distribution which prevents skin 

abrasions and bedsores. 

Breathable, easy to clean cushion cover provides optimal 

comfort of use. 

Anti-slip pad maintains the cushion on place. 

Pressure regulation allows to change cushion height and 

softness. 

 
Cushion available in three sizes: 

 38 cm x 40 cm x 8 cm 

 40 cm x 40 cm x 8 cm 

 45 cm x 40 cm x 8 cm 
 

 
INDICATIONS: 

The cushion prevents skin abrasions caused by sitting for 

long periods, relieves lumbar spine, provides proper 

pelvic position which prevents pain related to lumbar 

spine overloading. 

 
CONTRAINICATIONS: 

Bedsores V stage. 

 
DIRECTIONS FOR USE: 

1. Take the cushion out of the box and make sure that 

the valve is in open position, wait 30 seconds and the 

cushion will inflate automatically, without any 

additional devices. 

2. When fully inflated, the cushion can support max 180 

kg. 

3. Close the valve by turning it counter-clockwise. The 

white line should reach the white dot. 

4. In order to regulate softness and height of the 

cushion, sit on the cushion and turn the valve 

clockwise. 

Adjust the cushion softness to individual needs to 

obtain maximum comfort. 



 

UPOZORNĚNÍ: 

 
Při sezení na podložce ji nikdy zcela nevyfukujte. 

Po zvolení měkkosti podložky, uzavřete ventil 
(otočením proti směru hodinových ručiček) tak, aby 
bílý proužek dosáhl k bílé tečce – takto předejdete 
unikání vzduchu. 

 

   UPOZORNĚNÍ: 

1. Vyhněte se používání podložky v extrémně 

vysokých nebo nízkých teplotách, nevystavujte ji 

UV záření.  

2. Vyhněte se přímému kontaktu s ohněm.  

3. Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty.  

4. Podložku lze používat pouze s originálním 

potahem. 
 

ÚDRŽBA: 
Potah podložky perte ručně, ve vlažné vodě, s 
použitím neagresivních pracích prostředků. 
Nepoužívejte chlór. Neždímejte v pračce. Před 
sušením potah lehce vyždímejte ručně. Sušte ve 
vodorovné poloze. Nesušte v blízkosti umělých zdrojů 
tepla. Nežehlete.  
Před čištěním podložky uzavřete její ventil. Podložka 
by se měla čistit pomocí vlhkého hadříku a 
neagresivních čistících prostředků. Nesušte v blízkosti 
umělých zdrojů tepla.  Nežehlete.    
Potah na podložku navlečte, až když jsou obě 

součásti naprosto suché. 
 

 
 
 

SLOŽENÍ: 

Podložka:  visko-elastická polyuretanová pěna, 75D 
polyester, voděodolný 
Potah: 100% polyester 
Nosnost: 180kg 

ATTENTION 
 

Never deflate completely the cushion while sitting on it. 

After choosing the proper softness of the cushion, 

close the valve (turn it counter-clockwise) so that the 

white line would reach the white dot- it will prevent air 

from escaping. 

  ATTENTION: 

1. Avoid using the cushion in extremely high or low 

temperature, do not expose it to UV rays. 

 

2. Keep away from fire. 

3. Keep away from sharp objects. 

4. The cushion can be used only with original cushion 

cover. 

 
MAINTENANCE: 

The cushion cover should be washed up by hand in 

warm water using mild detergents. Do not chlorinate. Do 

not whirlpool, wring gently before drying. Dry in 

horizontal position. Dry in a distance of artificial sources 

of heat. Do not iron. 

Close the valve before washing the cushion. The cushion 

should be washed up by hand in warm water using mild 

detergents. Dry in a distance of artificial sources of heat. 

Do not iron. Always put on the cover when the cover and 

cushion are completely dry. 

 

 
 
 

COMPOSITION: 
Cushion: visco-elastic polyurethane foam, 75 D 
polyester, waterproof 
Cushion cover: 100% polyester 
Max. user weight: 180kg 
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