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Zdravotnický prostředek třídy I 
D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn 

OZNAČENÍ 

ST851/2 – Dvoukomůrkový podsedák 40 x 40 cm v: 6 cm 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení antidekubitního podsedáku LEVITAS. Jeho design a kvalita zaručují uživatelský komfort, 

bezpečnost a spolehlivost. Podsedáky LEVITAS jsou navrženy a realizovány tak, aby vyhovovaly vašim 

požadavkům. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. V případě 

pochybností se obraťte na svého prodejce. 

ÚČEL POUŽITÍ 

Podsedáky jsou navrženy tak, aby zajistily rovnováhu, ochránily zdraví pacienta a zabránily vzniku dekubitu 

a poškození tkáně. Zajišťuje perfektní rozložení hmotnosti a zmírní tlak v jakékoli poloze Navíc podsedák se 

přizpůsobí tvarům těla uživatele a umožňuje plné ponoření do sedací části těla. 

Pro koho je antidekubitní podsedák určen? 

 Pro ty, pro které je sezení nepohodlné. 

 Pro vozíčkáře 

 Osobám, které dlouhodobě sedí (z důvodu nemoci, starší osoby atd.)  

 Osobám, u kterých je riziko vzniku dekubitů 

 Osobám, které mají šikmé postavení pánve  

Na co je podsedák je určen? 

 Pro zabezpečení správného umístění pánve a dolních končetin 

 Stabilitu trupu, hlavy, krku a horních končetin zajištěním pánve a dolních končetin 

 Pro snížení tlaku 

 Pro prevenci vzniku poškození kůže 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu 

vzduchových polštářů, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce 

zaručuje na vlastní odpovědnost následující: 

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je 

stanoveno v příloze VII uvedené směrnice. 

2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ 

4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ. 

5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°. 

6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem. 

7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o 

zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.) 
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

 Materiál: 

 Polštář: PVC 

 Podšívka: Základ z PU, kryt a spodní boční kryt z nylonu. 

 Rozměry: Dvoukomůrkový podsedák 40 x 40 cm v: 6 cm 

VAROVÁNÍ: 

Před prvním použitím si přečtěte tento návod k použití. Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí. 

POUŽITÍ 

Nafukovací pumpa je součástí vybavení.  

Podsedák 

1. Umístěte antidekubitní podsedák na židli. 

2. Odšroubujte ventil proti směru hodinových ručiček. 

3. Připojte pumpičku do ventilu. 

4. Nafoukněte polštář. 

5. Po nafouknutí vytáhněte pumpu a zavřete ventil.  

6. Posaďte se na podsedák.  

7. Umístěte ruku pod pánevní oblast v místě, kde kost nejvíce vystupuje 

8. Pomalu otevřete ventil a nechte unikat vzduch. Uzavřete ventil, když vznikne mezera mezi sedákem a pánví 

alespoň pro na šířku konečků prstů. 

9. V tuto chvíli je podsedák správně nafouknutý.  

Potah 

 Potah chrání povrch podsedáku. Dno je vyrobeno z protiskluzového materiálu, který se zafixuje na židli a 

pomáhá pacientovi udržet rovnováhu. 

 Pokud chcete potah použít, postupujte dle následujících pokynů: 

 Rozložte potah, černou protiskluzovou úpravou dolů a zipem nahoru. 

 Vložte podsedák s buňkami nahoru do potahu s prodyšnou stranou vzhůru. 

 Ventil musí vyčnívat ven – k tomu slouží otvor v potahu. 

 Jemně zatlačte na podsedák, případně s ním lehce posunujte ze strany na stranu – dosáhnete lepší fixace 

k potahu. 

 Opatrně zapněte zip. 

UPOZORNĚNÍ 

 Regulujte tlak podsedáku nafukovací pumpičkou nebo manometrem každých 5-10 dnů. 

 Pracujte s následujícími teplotními a vlhkostními rozsahy: 

 Teplotní rozsah: 0 ~ 40 ° C 

 Rozsah vlhkosti: 10 ~ 90 % RH 
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PÉČE A ÚDRŽBA 

Výrobky řady LEVITAS jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Používejte pouze 

originální díly a příslušenství.  

OPRAVA ANTIDEKUBITNÍHO PODSEDÁKU 

 Nechte vyfouknout podsedák. 

 Použijte brusný papír a jemně nabruste poškozené místo do hladka. 

 Poškozený povrch zalepte záplatou potřenou lepidlem. 

 Nechte schnout 5 minut, případně otřete zbytky lepidla, poté zatlačte na náplast. 

 Po uschnutí nafoukněte podsedák  

ČIŠTĚNÍ A MYCÍ INSTRUKCE 

Čištění 

Podsedák 

 Pro čištění výrobku použijte vlažnou vodu a neutrální mýdlo. 

 Podsedák otřete mokrým hadříkem a opláchněte studenou vodou. 

 Podsedák nechte uschnout. 

VAROVÁNÍ 

 Používejte pouze neutrální čisticí prostředky. 

 Podsedák neperte v pračce. 

 Nepoužívejte tepelné ani parní trysky.  

 Chraňte před přímým slunečním světlem. 

Potah 

 Potah perte ve studené vodě s pracím práškem nebo kapalným čistidlem. Opláchněte studenou vodu a nechte 

volně uschnout.  

 Nepoužívejte sušičku, topení nebo bělidlo. 

 Nežehlete 

 Skladování:  

Teplotní rozsah: 0 ~ 40 ° C 

Rozsah vlhkosti: 10 ~ 90 % RH 

*10% tolerance u všech specifikací 

OBECNÁ VAROVÁNÍ 

 Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce. 

 Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku 

v rozporu s touto uživatelskou příručkou. 

 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění. 

 

 



4 
 

UPOZORNĚNÍ 

 Chraňte před ostrými předměty a nedopalky cigaret 

 Vyhněte se přímému slunečnímu záření a ohni 

 Maximální nosnost je 130 kg. Nepřekračujte maximální nosnost.  

 NEPOUŽÍVEJTE podsedák, pokud je poškozen vnější silou. 

 Před usednutím na podsedák se ujistěte, že na povrchu podsedáku nezůstaly žádné cizí předměty. 

 Podsedák by měl být používán samostatně, nekombinujte s jinými topnými nebo chladícími zařízeními.  

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Náhradní díly a příslušenství naleznete v katalogu výrobce. 

ZÁRUKA 

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, které je potvrzen účtenkou nebo fakturou. Distributor si 

vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. 

Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným 

poškozením nebo poškozením při montáži/demontáži. V případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje 

vady, neprodleně kontaktujte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.  

 

 

 

 


