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Přečtěte si, prosím, důkladně tento návod k použití. 
 
HLAVNÍ VLASTNOSTI 
- optimální rozložení tlaku díky flexibilní síti pláství 
- pocit sucha vzhledem ke stálému proudění vzduchu plástvemi horizontálně i vertikálně a prodyšnému 
obalu z přírodního materiálu  
- nepatrná váha, k dispozici různé rozměry 
- možnost údržby praním v pračce 
- materiál: netoxický termoplastický polyuretan, používaný ve výrobě např. obvazových materiálů, 
umělých srdečních chlopní atd.    
 
ÚDRŽBA  
Sedáky STIMULITE se mohou prát ručně nebo i v automatické pračce: 

- svlékněte potah ze sedáku a korpus sedáku vložte do bílého pracího pytle (součástí každého 
balení), aby byl sedák při praní chráněn před poškozením, 

- použijte malé množství pracího prostředku na jemné prádlo, bez chlóru, a perte sedák i potah při 
teplotě do max. 40°C v programu pro jemné prádlo, 

- životnost potahu prodloužíte jeho praním a sušením naruby, 
- po vyprání lze sedák sušit na nízkou teplotu v sušičce, často stačí pouze krátký ždímací program 

pračky (ždímat jen na minimální otáčky!), 
- po vyprání dbejte na správné nasazení potahu na korpus sedáku => otevřené dírky sedáku směřují 

nahoru k sedací ploše, zip potahu bude zapnutý na okraji vzadu a gumový spodek potahu 
s proužky směřuje dolů. 

 
PRAVIDELNÁ KONTROLA STAVU POKOŽKY 
U každého nového sedáku je důležité během prvních dnů používání kontrolovat pokožku sedací části těla. 
Během této doby se sedák přizpůsobuje uživateli a subjektivní pocit určité tvrdosti zmizí po několika 
dnech. Při prosednutí sedacích kostí až na dno sedáku nebo při déle trvajícím začervenání pokožky není 
sedák již vhodný pro další použití. V tomto případě se spojte se svým terapeutem nebo prodejcem. 
 
ZÁRUKA 
24 měsíců od data prodeje 
Záruční doba se nevztahuje na příslušenství jako např. potahy. Záruka se vztahuje na průkazné výrobní 
vady. Pokud zákazník zašle reklamovaný výrobek na adresu distributora, vyhrazuje si tento právo vadný 
výrobek opravit nebo vyměnit. Sedáky dodávané „na míru“ nelze vyměňovat. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Výrobce ani distributor nezodpovídá za škody způsobené nevhodnou manipulací, jako např. manipulace 
v blízkosti otevřeného ohně, chemikálií apod. 
 
TIP 
Inkontinentní podložka – lze vložit pod sedák do potahu, vždy savou stranou nahoru. Tekutina je 
snadno odvedena sedákem a vsáknuta do podložky. 
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