
 
 

 

Návod k použití  

Zádová opěrka Varilite ICON 
Podpažní opěrky PAL 
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POPIS ZÁDOVÉ OPĚRKY ICON 
Jedná se o anatomicky tvarovanou zádovou opěrku s antidekubitním 
systémem polstrování. Polstr zádové opěrky je tvořen komorou, ve které je 
možno pomocí ventilu nastavit optimální tlak vzduchu a tím požadovanou 
tvrdost zádové opěrky. Na horním okraji zádové opěrky je polstr zesílený, 
přetažený přes horní okraj. Zde je pevně fixován, čímž zajišťuje komfort 
uživatele i při aktivním užívání zádové opěrky, včetně otáčení uživatele 
dozadu. Zádová opěrka je vybavena nastavitelnými držáky, které umožňují 
nastavení úhlu, výšky i pozice zádové opěrky ve směru vpřed-vzad. 
Základem zádové opěrky je duralová skořepina (výlisek), která umožňuje 
instalaci různých fixačních prvků a příslušenství, například podpažních 
opěrek. Zádová opěrka má velmi nízkou hmotnost, což ji předurčuje 
k instalaci na aktivní vozíky.   

Základní technické parametry:  
Nosnost: 136 kg, v zesíleném provedení 180 kg (pro šíři 55 a vyšší) 

 

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

• Instalaci zádové opěrky na vozík včetně nastavení musí provést 
autorizovaný dodavatel.  

• Případné opravy musí provádět autorizovaný servis. 

• Nepoužívejte opěrku, pokud chybí, nebo je vadný některý díl. 

• Dodržujte maximální nosnost zádové opěrky – nepřetěžujte ji. 

• Nikdy nezvedejte vozík za zádovou opěrku Varilite. 

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

Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno 
prohlášení o shodě. 

INSTALACE A DEMONTÁŽ ZÁDOVÉ OPĚRKY 
Instalaci držáků zádové opěrky provede odborný dodavatel. Následně je 
samozřejmě možné, pomocí rychloupínacích úchytů, odejmout skořepinu 
zádové opěrky z vozíku. Zádovou opěrku je možno odejmout i zpětně 
namontovat i jednou rukou. 
 

    Výška Hmotnost Dodávané šíře 

Low: 18–24 cm     1,5 kg 35, 38, 40, 43, 45, 50 cm 

Mid: 25–40 cm     1.9 kg 30, 35, 38, 40, 43, 45, 50, 55, 60 cm 

High 37–60 cm     2,9 kg  30, 35, 38, 40, 43, 45, 50 cm 

 



Odejmutí zádové opěrky: 
Zvedněte aretační páčky na držáku zádové 
opěrky směrem nahoru a ven z vozíku, na obou 
stranách. Jsou-li páčky v této poloze, zvedněte 
zádovou opěrku směrem nahoru a vytáhněte ji 
z vodících drážek. 
 

Zpětná montáž zádové opěrky: 
Uchopte skořepinu tak, aby vodící lišty směřovaly do vodících drážek. 
Opěrku pak zasuňte rovnoměrně směrem dolů do vodících drážek, až 
uslyšíte cvaknutí signalizující, že se aretační páčky zavřely. 
 

Odejmutí polstrování ze skořepiny: 
Uchopte polstrování za spodní okraj a zvedněte jej nahoru, čímž uvolníte 
polstr ze skořepiny. V horní části odlepte chlopeň procházející otvorem 
madla a protáhněte ji otvorem. Pak vyjměte polštář z potahu zádové 
opěrky. Při montáži postupujte obráceným postupem. 
 

 

NAFOUKNUTÍ OPĚRKY – NASTAVENÍ TLAKU 
Před nafukováním zádové opěrky ji odlehčete – neopírejte se o ni. 
Otevřete nafukovací ventil (proti směru hodinových ručiček). Nechte 
opěrku samonafouknout. Když je zcela nafouknutá, zavřete nafukovací 
ventil (po směru hodinových ručiček). 
 

Chcete-li změnit tvrdost zádové opěrky, nechte ji nejdříve zcela 
nafouknout a zavřete ventil. Poté umístěte uživatele na vozík v patřičné 
pozici. Otevřete nafukovací ventil a nechte unikat vzduch. Zavřete ventil 
v okamžiku, kdy je opora poskytovaná zádovou opěrkou pro uživatele 

vyhovující.  
 

ÚDRŽBA ZÁDOVÉ OPĚRKY 

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

Skořepinu 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. Zádovou opěrku 
neskladujte při extrémně vysokých teplotách a nevystavujte ji přímému 
slunci. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými a těžkými předměty, 
neskladujte je na zádové opěrce.  



Podpažní opěrky PAL 

Podpažní opěrky PAL slouží pro zvýšení laterální fixace trupu uživatele. 
Mohou být použity jako boční, díky universálnímu držáku je však možno je 
instalovat na jakoukoliv pevnou zádovou opěrku. Podpažní opěrky PAL 
jsou dodávány s pevným nebo odklopným držákem.   

Pevné podpažní opěrky PAL: Jejich 
poloha je nastavitelná, nelze je však 
z vozíku odejmout bez použití nářadí. 
Odklopitelné podpažní opěrky 
PAL: Tyto opěrky jsou odklopitelné 
pomocí rychloupínacího mechanis-
mu. Chcete-li opěrku odklopit, 
stiskněte stříbrné tlačítko o otočte 
opěrku směrem od uživatele. Otočíte-li opěrku zpět k uživateli, zaaretuje 
se slyšitelným cvaknutím a tlačítko zcela vyskočí.  
 

ZÁRUKA A OPRAVY 
Na zádovou a podpažní opěrku 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 
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