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Ergonomický antidekubitní sedák Java® Cushion svou patentovanou konstrukcí  
a konturací snižuje tlakové a střižné síly v rizikových oblastech (kostrč a hrboly 
sedacích kostí) a tlak naopak přenáší na oblasti, které jsou tolerantnější.  
Konstrukce pomáhá snižovat dlouhodobé riziko ohrožení kůže a působí tak 
preventivně proti vzniku dekubitů a napomáhá lepší stabilitě sezení pro lepší 
funkční sed.  
 
• Patentovaná konturovaná základna. 
• Polštář neabsorbuje vlhkost a uchovává kůži chlazenou a suchou. 
• Polštář lze rozebrat a vyprat nebo dezinfikovat. 
• Sedák je vhodný pro osoby se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů. 
 

 
 

Kód ZP: Popis: Cena (Kč): Úhrada ZP: Doplatek: 
     

07-5014298 Ride JAVA Cushion 14.010,- 7.500,- 6.510,- 
 Antidekubitní sedací polštář pro střední a vysoké riziko vzniku dekubitů    
 + Klíny pro korekci sedu Ride CAM (1 pár)    

 

Přehled dodávaných velikostí 

Kód: Šířka x hloubka:  Kód: Šířka x hloubka:  Kód: Šířka x hloubka: 
        

⃝ JC-1414 36 x 36 cm  ⃝ JC-1618 41 x 46 cm  ⃝ JC-1820 46 x 51 cm 
⃝ JC-1416 36 x 41 cm  ⃝ JC-1620 41 x 51 cm  ⃝ JC-2016 51 x 41 cm 
⃝ JC-1515 38 x 38 cm  ⃝ JC-1717 43 x 43 cm  ⃝ JC-2018 51 x 46 cm 
⃝ JC-1517 38 x 43 cm  ⃝ JC-1816 46 x 41 cm  ⃝ JC-2020 51 x 51 cm 
⃝ JC-1616 41 x 41 cm  ⃝ JC-1818 46 x 46 cm     

 

Zadní výška: 15 cm, přední výška: 8 cm, výška v trochanteru: 7 cm. 

Příslušenství 

Kód ZP: Kód: Popis: Cena (Kč): Úhrada ZP: Doplatek:    
      

⃝ Nehrazeno ZP JC-WK Ride CAM - Klíny pro korekci sedu, pár 690,- 0,- 690,- 

 

      

  Univerzální velikost - finální úprava seříznutím    
      

⃝ Nehrazeno ZP JC-WI Sada síťovaných pěnových vložek 890,- 0,- 890,- 

 

      

 
 Výplně otvoru polštáře pro zpříjemnění sedu 

citlivějších uživatelů. Výplně nemají vliv na 
funkci polštáře. 

   

       
⃝ Nehrazeno ZP JC-LTS Klíny pro podporu vedení stehen, laterální 690,- 0,- 690,- 

 

      
⃝ Nehrazeno ZP JC-MTS Klíny pro podporu vedení stehen, mediální 690,- 0,- 690,- 

      
⃝ Nehrazeno ZP JC-TK Kompletní set příslušenství 2.490,- 0,- 2.490,- 

 

      

  Klíny pro korekci sedu Ride CAM (1 pár)    
  Sada síťovaných pěnových vložek (1 set)    
  Laterální klíny pro podporu vedení stehen (1 pár)    
  Mediální klíny pro podporu vedení stehen (1 pár)    
         

 Nehrazeno ZP  Podložní orientační klín, výška 3 cm 1.290,- 0,- 1.290,- 

 

      

⃝  OW-1414 -  pro šíři polštáře 36 cm    
⃝  OW-1616 -  pro šíři polštáře 38 - 41 cm    
⃝  OW-1816 -  pro šíři polštáře 43 - 46 cm    
⃝  OW-2016 -  pro šíři polštáře 48 - 51 cm    
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