
 
 

 

 

 
    

Návod k použití 

 
Antidekubitní sedáky 

a sedací systémy Varilite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POPIS SEDÁKŮ VARILITE 
Jedná se o antidekubitní sedáky (Reflex, Zoid PSV, Evolution PSV a 
Meridian) a anatomicky tvarované sedací systémy s antidekubitním 
polstrováním (Meridian wave a Proform NX). Pro všechny výrobky je 
společné, že jsou tvořeny systémem vzduch-pěna. Pěnové jádro sedáku 
poskytuje oporu sedu a zároveň zajišťuje, že se sedák po odlehčení 
nafoukne. Vzduchové komory pak umožňují rovnoměrnou distribuci 
zatížení sedacích partií. Sedáky mají velmi nízkou hmotnost, což je 
předurčuje k použití na aktivní vozíky. Nosnost všech sedáků je 280 kg.  
 

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ 
Před použitím sedáků Varilite si přečtěte následující instrukce a při 
používání dbejte bezpečnostních pokynů, aby nemohlo dojít ke zranění.  

• Pravidelně kontrolujte stav nafouknutí sedáku, zejména při změně 
nadmořské výšky může dojít ke změně tlaku uvnitř sedáku. 

• Buďte opatrní při manipulaci s ostrými předměty, aby nedošlo 
k propíchnutí sedáku.  

• Případné opravy musí provádět autorizovaný servis. 

• Nikdy nepoužívejte sedák bez potahu – je vyroben 
z bezpečnostního materiálu zamezujícího vzplanutí. 

 
 

 

NAFOUKNUTÍ SEDÁKU – NASTAVENÍ TLAKU 
 

Automatický ventil: Některé sedáky mají automatický ventil, který po 
zatížení odpustí část vzduchu. U sedačky nikdy nedojte k úplnému 
vypuštění. Ventil reguluje tlak v závislosti na hmotnosti uživatele, tak aby 
poskytoval optimální komfort a oporu. Po odlehčení se sedák automaticky 
sám nafoukne. Sedáky s tímto ventilem jsou bezúdržbové, není potřeba 
jakékoli manipulace s ventilem. 
 

Ventil umožňující přednastavení tlaku: 
Některé sedáky jsou vybaveny ventilem 
umožňujícím přednastavení tlaku dle přání 
uživatele, jsou označeny PSV (Pressure 
Setting Valve). Tento ventil je vybaven 
ukazatelem nastavení tlaku (1-2-3). 
Doporučujeme používat nastavení 2, dokud nezjistíte, že Vám vyhovuje 
jiné nastavení. Před nafukováním sedáku jej odlehčete – neseďte na něm. 
Otevřete nafukovací ventil (proti směru hodinových ručiček). Nechte sedák 
samonafouknout. Když je zcela nafouknutý, zavřete nafukovací ventil (po 
směru hodinových ručiček). 



 

Poté umístěte sedák na vozík a usaďte na něj uživatele v patřičné pozici. 
Otevřete ventil a nechte unikat vzduch. Vzduch bude unikat cca 10 – 15 
vteřin, dokud se ventil sám nezavře dle přednastavené hodnoty (1-2-3). 
Poté zavřete ventil, abyste zabránili dalšímu úniku vzduchu způsobenému 
například změnou zatížení pohybem uživatele na sedáku.  
 
Standardní ventil: Některé sedáky mají 
standardní ventil, pomocí kterého si uživatel sám 
nastaví tlak sedáku, který mu vyhovuje. Před 
nafukováním sedáku jej odlehčete – neseďte na 
něm. Otevřete nafukovací ventil (proti směru 
hodinových ručiček). Nechte sedák 
samonafouknout. Když je zcela nafouknutý, 
zavřete nafukovací ventil (po směru hodinových ručiček). 
 

Poté umístěte sedák na vozík a usaďte na něj uživatele v patřičné pozici. 
Otevřete ventil a nechte unikat vzduch. V principu potřebujete poklesnout 
o cca 2,5 – 5 cm. Zavřete ventil v okamžiku, kdy je opora poskytovaná 
sedákem pro uživatele vyhovující. Adekvátní je taková poloha, kdy 
zůstane pod nejvíce zatíženou částí sedací partie cca 2,5 – 1,3 cm 
sedáku. V ostatních místech je výše sedáku větší.  
 

ZÁKLADNA „DROP BASE“ 
Může se stát, že výška sedáku 
Varilite je pro uživatele příliš vysoká 
a její umístění na vozík by nebylo 
možné. V tom případě lze pro 
instalaci sedáků použít základu 
„DROP BASE“ umožňující snížení 
původní výše sedačky vozíku od 
země. Na tuto základnu pak lze instalovat sedáky Varilite a zachovat tak 
stejnou výšku sedu jako před použitím sedáku. Instalaci základy „DROP 
BASE“ a její nastavení musí provést odborná firma distributora.  

 

ÚDRŽBA SEDACÍCH SYSTÉMŮ VARILITE 

1X TÝDNĚ nechte nafukovací ventil otevřený přes noc, tak aby se 
mohl samonafukovací polštář zcela nafouknout v nezatíženém stavu.  

Základové desky sedacích systémů lze čistit mýdlovými čisticími 
prostředky a teplou vodou. Neponořujte zcela do vody. Samonafukovací 
polštář lze otírat vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte. Potah polštáře lze 



sejmout a prát (max 60o), sušit na vzduchu. Při čistění používejte obvyklé 
čisticí prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci. Sedáky 
neskladujte při extrémně vysokých teplotách a nevystavujte je přímému 
slunci. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými a těžkými předměty, 
neskladujte je na sedáku.  

 

ZÁRUKA A OPRAVY 
Na sedáky a sedací systémy je poskytována odpovědnost za vady a 
jakost v rozsahu všeobecných obchodních podmínek v délce trvání 2 roky. 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným 
používáním. Se záručními, ale i s pozáručními opravami se vždy 
obracejte, z důvodu zachování záruky, pouze na naše odborné pracoviště 
na níže uvedené adrese. 
 

VÝROBCE  

Varilite, A division of Cascade Designs,Inc. 
4000 1st Avenue S 
Seattle, WA 98134 
http://varilite.com 

DISTRIBUCE A SERVIS 

MEYRA ČR s.r.o. 
Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 – Spořilov 
Tel.: +420 272 761 102 
E-Mail: meyra@meyra.cz 
www.meyra.cz 
 
 
Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno 
prohlášení o shodě. 
 
 
Návod ze dne 25.11.2014, verze 11.014, revize 10.2017 
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