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POLOHOVACÍ A STABILIZAČNÍ 
POLŠTÁŘE A MATRACE STABILO 

 

 Jedná se o polštáře, zádové opěrky a matrace vyplněné granulátem, který 
je možno tvarovat dle potřeby a velmi snadno tak stabilizovat uživatele 
v kočárku, vozíku, křesle či na židli. Potah opěrek je vyroben z neoprenu 
se zdravotním atestem. Po vytvarování polštáře do požadovaného tvaru 
se pomocí přiložené pumpy vyčerpá z polštáře vzduch, čímž dojde 
k zafixování konečného tvaru. V závislosti na množství odpumpovaného 
vzduchu může být opěrka buďto zcela tvrdá poskytující pevnou oporu, 
nebo tvárná a měkká poskytující částečně antidekubitní účinky. Tvar 
opěrky lze kdykoli změnit. Polohovací pomůcky Stabilo mají certifikát 
Freseniova institutu o vhodnosti k dlouhodobému používání.  

ÚPRAVA TVARU – Pro úpravu tvaru polohovacího polštáře 

postupujte následovně: Vyjměte hadičku, která je uložená v madle 
pumpičky. Našroubujte ji na ventil matrace a vyčkejte, až bude matrace 
přiměřeně měkká. Vytvarujte matraci do požadovaného tvaru (ručně či 
usazením či uložením uživatele na matraci). Našroubujte na hadičku 
pumpičku a vypumpujte vzduch až do dosažení požadované tvrdosti. 
Vyšroubujte hadičku z ventilu matrace. Pokud budete požadovat změnu 
tvaru, opět našroubujte hadičku a vyčkejte změknutí polštáře. V případě, 
že se významně změní teplota okolí, 
může být potřeba upravit tvrdost 
polštáře odsátím vzduchu. V žádném 
případě nenafukujte matraci, 
nepřefukujte ji.  

Matrace Stabilo Grande je vybavena 
kompresorem, který usnadňuje 
vypumpování vzduchu. Zasuňte hadičku 
do otvoru v kompresoru dle požadavku 
na požadovanou tvrdost matrace, druhý 
konec hadičky našroubujte na ventil 
matrace. Spusťte kompresor (ON). Po 
dosažení požadované tvrdosti 
kompresor vypněte a odšroubujte 
hadičku z ventilu matrace.  

BEZPEČNOST UŽITÍ – Stabilizační polštáře a zádové opěrky by 

měly vždy být pevně uchyceny k vozíku či židli pomocí suchých zipů. 
Vyvarujte se kontaktu ostrých předmětů s povrchem polohovacích 
pomůcek Stabilo. Netahejte za ventil. Nepřefukujte matraci. Používejte 
pouze přiloženou pumpu, pokud dojde k jejímu poškození, objednejte si u 
autorizovaného servisu novou. Jiná pumpa může matraci poškodit. 



Nežehlete povrch matrace. V případě protržení potahu matrace může dojít 
k úniku mikrogranulí, které mohou být nebezpečné pro malé děti.  

ÚDRŽBA – Pravidelně kontrolujte stav matrace. Před čištěním 

našroubujte na ventil krycí čepičku. Čistěte pod tekoucí vodou o maximální 
teplotě 60oC s mycím prostředkem. Je povoleno desinfikovat matraci 
prostředky užívanými v nemocnicích. Neužívejte k čištění prostředky na 
bázi rozpouštědel, toluenu či acetonu.  

ZÁRUKA A OPRAVY - Na polohovací pomůcky je poskytována 

záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se 
nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním 
(například mechanické poškození matrace). Se záručními a ale i 
s pozáručními opravami se vždy obracejte z důvodu zachování záruky 
pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, 
že Vám polohovací pomůcky ulehčí Vaši situaci a že s nimi budete 
spokojeni. 

 
 Váš 
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Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo 

vystaveno prohlášení o shodě. 
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