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Návod k použití:

Ride® Forward™ Cushion

Ride Designs®pobočka společnosti Aspen
Seating, LLC

8100 SouthPark Way
Littleton, Colorado 80120 USA

bezplatně (pouze USA): 866.781.1633
tel.: 303.781.1633
www.ridedesigns.com

M

Dodavatel: Tento návod musí být předán konečnému 
uživateli tohoto produktu, protože obsahuje důležité informace 
pro správné používání tohoto produktu.

Uživatel: Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě 
přečtěte celý tento návod a uschovejte ji pro budoucí použití.

Zamýšlené použití a pokyny k instalaci

Zamýšlené použití
Ride Designs®Forward™Cushion je nastavitelný sedák pro 
invalidní vozík, který byl pečlivě vyvinut pro uspokojení potřeb 
pokožky a držení těla, a byl navržen tak, aby jej bylo možné 
namontovat na více stylů a velikostí invalidních vozíků a pomohl 
tak při podpoře a umístění uživatelů na invalidním vozíku.

Nosnost
Maximální hmotnost uživatele je 136 kg.
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Obecná bezpečnostní opatření

Bezpečné použití tohoto produktu závisí na vašem dobrém úsudku a zdravém rozumu, 
jakož i na tom, jak váš poskytovatel, pečovatel a/nebo zdravotník a vy samotní budete 
dodržovat varování, upozornění, poznámky a pokyny v tomto návodu.

POZNÁMKA: Označuje důležité věci, které je třeba si pamatovat při používání tohoto 
produktu.

Y VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození výrobku 
nebo zranění uživatele.

Y POZOR: Nedodržení upozornění může vést k poškození výrobku.

POZNÁMKA: Tento návod jsme sestavili podle nejnovějších specifikací a informací 
o produktech, které byly k dispozici v době publikace.  Vyhrazujeme si právo provádět 
změny, jakmile budou nutné. Jakékoli změny našich produktů mohou způsobit mírné 
odchylky mezi obrázky a popisky v tomto návodu a zakoupeným produktem. Ohledně 
nejnovější literatury a informací se vždy obraťte na svého nejbližšího autorizovaného 
dodavatele Ride Designs, distributora nebo na www.ridedesigns.com.

Yi Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte tento návod.

Y Všechny sedáky Ride Designs jsou navrženy tak, aby pomohly snížit výskyt proleženin. 
Žádný sedák však nedokáže zcela eliminovat tlak v sedě nebo zabránit proleženinám. 
Sedáky Ride Designs nenahrazují péči o pokožku, která zahrnuje správnou stravu, čistotu 
a pravidelné techniky uvolňování tlaku.

Y Použití sedáku Ride Forward Cushion bez správně sestavených součástí, včetně 
vnitřního a vnějšího potahu a pěnového polštáře, může způsobit zranění uživatele.

Y Instalace sedáku na invalidní vozík může ovlivnit těžiště invalidního vozíku a může 
způsobit převrácení invalidního vozíku dozadu, což může vést ke zranění. Vždy posuďte, 
zda je na vašem invalidním vozíku třeba přidat ochranu proti převrhnutí nebo adaptér 
těžiště po amputaci, aby se zvýšila stabilita.

Y Nesprávné umístění nebo připevnění sedáku Ride Forward Cushion k vašemu 
invalidnímu vozíku může způsobit zranění. Váš invalidní vozík musí mít na popruhu nebo 
pevném sedadle doplňkový suchý zip, aby se dal sedák připevnit.

Y Nesprávné upevnění a přizpůsobení sedáku Ride Forward Cushion může způsobit 
zranění uživatele.

Y Konfigurace invalidního vozíku a správná opora od chodidel k zádům jsou zásadní 
pro úspěšné použití jakéhokoli sedáku pro invalidní vozík. Nedodržení těchto faktorů 
může mít za následek zranění uživatele.

Y VAROVÁNÍ: Materiály Ride Forward fungují optimálně při pokojové teplotě. 
Nenechávejte sedák delší dobu v teplotách pod 5 °C. Před použitím vždy nechte sedák 
Ride Forward Cushion dosáhnout pokojové teploty. Sezení na příliš teplém nebo studeném 
povrchu může způsobit poranění pokožky.

Pokyny k instalaci a použití

Doporučujeme, aby počáteční upevnění sedáku provedl dodavatel nebo terapeut 
certifikovaný společností Ride Designs. Sedák Ride Forward Cushion je ve spojení 
s unikátním potahem navržen tak, aby pohodlně stabilizoval držení těla a pomohl snížit 
riziko poškození kůže.

Příprava invalidního vozíku pro připevnění Ride Forward Cushion

Sedák Ride Forward Cushion je navržen tak, aby bylo možné jej připevnit jak na závěsné, 
tak na pevné sedadlo invalidních vozíků.

POZNÁMKA: Pokud je mezi závěsným sedadlem vašeho vozíku a spodní částí sedáku 
mezera, je třeba polstrování utáhnout nebo vyměnit.

Y POZOR: Sedák Ride Forward Cushion nesmí přesahovat více než 2,5 cm před přední 
část sedadla vašeho invalidního vozíku.
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Nainstalujte a upravte Ride Forward Cushion

1. Umístěte sedák na invalidní vozík tak, aby se zadní část sedáku (se štítkem se
složením) přímo dotýkala zádové opěrky sedadla. Zajistěte, aby se suchý zip ve spodní
části povlaku připevnil k suchému zipu na sedadle vašeho invalidního vozíku.

2. Jemně se přesuňte na sedák. Nakloňte se dopředu a posuňte zadek k zadní části
sedáku. Zajistěte, aby vaše kyčelní kosti spočívaly uvnitř reliéfu na okrajích sedáku a aby
vaše hýžďové svaly byly podpírány v zadních rozích sedáku.

3. Upravte si výšku podnožky tak, aby se vaše nohy pohodlně opíraly o přední část sedáku.
Správná výška podnožky je nezbytná pro optimální výkon sedáku.

Y Pokud z jakéhokoli důvodu cítíte, že vaše pokožka není dobře chráněna, držení těla
není dostatečně kontrolováno a/nebo nedobře snášíte sezení na sedáku, pak sedák
Ride Forward Cushion není vhodnou volbou sedáku a měli byste zvážit sedák Ride Java
Cushion nebo si přizpůsobit sedák Custom Cushion. Kontaktujte Ride Designs nebo
vašeho certifikovaného dodavatele Ride Designs pro více informací o Ride Java Cushion
nebo Ride Custom Cushion (pouze USA).

Plán počátečního užívání

Před tím, než budete na sedáku sedět delší dobu, je vhodné jej vyzkoušet na kratší 
časové  úseky. Po každém použití vizuálně zkontrolujte části těla, které se dotýkají sedáku. 
Jakékoliv zarudnutí by mělo zmizet do 10-30 minut. Pokud zarudnutí přetrvává déle než 
30 minut, kontaktujte svého lékaře nebo terapeuta. Pokud při kontrole kůže po užívání 
nepozorujete zarudnutí trvající déle než 30 minut, prodlužte dobu sezení postupně (½ až 
1 hodinu každý den).  Po každé delší době sezení pokračujte v kontrolách zarudnutí kůže. 
Obecně doporučená maximální doba sezení jsou dvě až čtyři hodiny. Kontrola kůže by 
měla být prováděna nejméně jednou denně, a to i poté, co je stanovena tolerance kůže. 
Pokračujte v rutinních technikách přerušovaného uvolňování tlaku (buď zvedání se na 
rukou nebo přenášení váhy pomocí náklonu), podle doporučení vašeho lékaře.

Y VAROVÁNÍ: Pokud zarudnutí spojené s používáním sedáku Ride Forward Cushion 
přetrvává déle než 30 minut, přestaňte na sedáku sedět a okamžitě kontaktujte svého 
terapeuta nebo lékaře.

Y Musí být prováděny pravidelné kontroly a úpravy, aby byla zajištěna adekvátní poloha 
vašich sedacích kostí v případě možného přírůstku hmotnosti nebo mírného poklesu výšky 
polštáře, ke kterému může dojít po dobu životnosti výrobku. Nedodržení pravidelných 
kontrol a úprav pro polohu vašich sedacích kostí může mít za následek zranění.

Následně

Doporučujeme navštívit lékaře, aby zkontroloval vaši sedící polohu a integritu pokožky
alespoň jednou ročně nebo kdykoli dojde ke změně hmotnosti, držení těla nebo celkového
stavu, který by mohl ovlivnit vaši schopnost bezpečně, pohodlně a funkčně sedět.
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Péče a údržba sedáku Ride Forward Cushion
Čištění vnějšího povlaku

• Sejměte sedák Ride Forward Cushion z invalidního vozíku.

• Sundejte vnější povlak z polštáře. Zapněte povlak.

• Perte v pračce nebo v ruce v teplé vodě (40 °C, běžný prací prostředek, nebělit).

• Sušte pověšené na vzduchu.

Čištění sedáku

• Vnitřní povlak odolný proti vlhkosti je navržen tak, aby chránil pěnové materiály
sedáku, a neměl by být odstraňován. Pokud je znečištěný, jednoduše jej otřete
vlhkým hadříkem.

• Po zaschnutí vložte polštář do povlaku. Ujistěte se, že je povlak správně umístěn
zepředu dozadu.

• Umístěte sedák na invalidní vozík tak, aby se zadní část sedáku (se štítkem se
složením) přímo dotýkala opěrky sedadla.

Životnost produktu

Maximální předpokládaná doba používání tohoto produktu jsou čtyři roky.

Opakované použití

Y NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Před předáním sedáku jinému uživateli se poraďte 
s autorizovaným prodejcem Ride Designs. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt
NEPOUŽÍVEJTE.

Likvidace

♻ Součásti a materiály recyklujte podle místních, státních a národních předpisů.

Záruční podmínky

Sedák Ride Forward Cushion byl pečlivě vyroben tak, aby vyhovoval vašim potřebám při
sezení na invalidním vozíku. Tato omezená záruka je účinná po dobu 24 měsíců od data
dodání původnímu kupujícímu. Pokud je zjištěna jakákoli vada materiálu nebo zpracování, 
společnost Ride Designs®součást opraví nebo vymění dle svého uvážení. Tato omezená 
záruka se nevztahuje na každodenní opotřebení nebo poškození, které je důsledkem 
nevhodného zacházení, nesprávného používání, zanedbávání nebo nedodržování pokynů 
k péči a údržbě.

Na potah na sedák je poskytována záruka 90 dnů. Záruka zahrnuje poškození
způsobené zpracováním, vady materiálu nebo chyby způsobené výrobcem. Tato záruka
se nevztahuje na propáleniny od cigaret, poškození potahu ostrými předměty, které
mohou způsobit protržení, nebo poškození v důsledku nedodržení pokynů k praní.

Reklamace a opravy by měly být vyřízeny prostřednictvím vašeho nejbližšího
autorizovaného dodavatele rehabilitační technologie Ride Designs. Před zpracováním
záruční reklamace může být vyžadována kopie účtenky vystavené pro koupený produkt.

Symboly pro praní prádla

h 
H

Prát v teplé vodě (40 °C) 

Nepoužívat bělidlo

Sušit na vzduchu

Nečistit chemickými prostředky

Nežehlit

V
K
C
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Sedák Ride Forward Cushion funguje nejlépe při použití se zádovou 
opěrkou Ride Designs

Nastavitelná zádová opěrka Ride Corbac™ váží o něco více než standardní polstrování 
zad a lze ji snadno upravit tak, aby pomohla zlepšit držení těla a zarovnání na invalidním 
vozíku. Nesnižuje hloubku ani šířku invalidního vozíku. Uživatel cítí, že sedí v invalidním 
vozíku, ne na něm.

Další alternativa, Java Back, nabízí patentovaný biomechanicky přesný design, který 
umožňuje asistentovi rychle, snadno a nezávisle optimalizovat pánevní oporu a vyvažovat 
trup způsobem, který napodobuje přirozený rytmus a pohyb těla. Uživatel zažívá pohodlí 
a stabilitu v klidu a žádné omezení funkcí a pohyblivosti. Zádové opěrky Java jsou 
k dispozici v celé řadě výšek, šířek a hloubek.

Pro lidi s náročnějšími potřebami na kontrolu držení těla zvažte zádovou opěrku Ride 
Custom (pouze USA), která je nejlepší v podpoře držení těla a péči o pokožku.

Poznámky k instalaci

Patenty: www.ridedesigns.com/patents
© 2017, Ride Designs. 090-030-C
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