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Výplň sedačky lze opláchnout vlažnou vodou 
a nechat důkladně proschnout.
Nikdy neperte vnitřní části sedačky (výplň) 
v pračce!

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Antidekubitní sedačku skladujte výhradně 
v horizontální poloze na suchém a stinném 
místě (+5 až +40 °C) a nezatěžujte ji vahou 
v době, kdy nebude používána.

Výrobce garantuje správnou funkčnost 
a deklarované vlastnosti antidekubitní 
anatomické sedačky při obvyklém užívání 
po dobu 36 měsíců. Po uplynutí této lhůty 
dochází k nenávratným funkčním změnám 
výrobku a nelze zaručit deklarované 
vlastnosti této zdravotní pomůcky, proto 
doporučujeme antidekubitní anatomickou 
sedačku přestat používat a nahradit ji 
novým výrobkem, předejdete tak možným 
následným zdravotním problémům.

Výrobek po uplynutí jeho životnosti 
zlikvidujte podle platných předpisů 
nakládání s odpady.

SERVIS A OPRAVY

V případě poškození nebo vyskytnutí závady 
na sedačce, kontaktujte prodejce. Nepou-
žívejte poškozenou nebo jinak nefunkční 
antidekubitní sedačku, nepokoušejte se 
sedačku opravit!

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku po dobu 24 měsí-
ců ode dne převzetí pomůcky. 

Záruka se nevztahuje: 
•  na poškození vzniklá vlivem nesprávného 

použití a nesprávnou manipulací s částmi 
výrobku

• opotřebení, způsobené obvyklým užíváním
•  na vady a poškození způsobené neodbor-

ným zásahem jiného subjektu 

Výrobce nenese odpovědnost za škody 
vzniklé použitím tohoto výrobku v rozporu 
s návodem k použití nebo v případě nedo-
držení instrukcí obsažených v tomto návodu 
k použití.

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě 
s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění 
a ve shodě s legislativními požadavky ČR na 
zdravotnické prostředky v platném znění.

Při vyjímání vnitřní výplně z  potahu dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k poškození celistvosti výplně či jednotlivých nopů přetržením silou! Netahejte 
silou za viscoelastickou hmotu jádra nebo za 3D nopy!

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti  
s používáním tohoto zdravotnického prostředku, by měla být nahlášena 
výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.



POPIS

Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN VS/VSC je 
zdravotnický prostředek určený primárně k pre-
venci následků dlouhodobého sezení s rizikem 
vzniku dekubitů ve střední rizikové skupině.  
Sedačka je tvořena výplní ze speciální odolné 
viscoelastické pěny s paměťovým efektem. 
Samotné jádro má vrchní vrstvu tvořenou sítí 
tzv. 3D nopů. Viskoelastická pěna postupně 
měkne vlivem tlaku a tepla lidského těla, v tu 
chvíli 3D nopy zvýšují komfortu sedu optimál-
ním rozložením váhy těla uživatele, absorpcí 
deformací a  především umožňují proudění 
vzduchu v  horizontální rovině. 3D nopy zá-
roveň eliminují střižné síly a tření způsobené 
pohybem uživatele na  sedačce, čímž zabra-
ňují negativnímu působení tlaku na pokožku 
a  podkožní tkáně. Spodní základnu výplně 
tvoří tvrzený pěnový polyetylen (PE) s příč-
nými kanálky pro odvod tepla a vlhkosti. Já-
dro sedačky je vertikálně perforováno, což 
umožňuje vertikální proudění vzduchu a od-
vod tělesné vlhkosti.  

Potah tvoří v sedací části 3D tkanina se spod-
ní vrstvou se speciální termoregulační složkou 
Outlast®. Tato hi-tech technologie poskytuje 
textilním materiálům schopnost proaktivní re-
gulace tělesné teploty (absorpce nebo výdej 
tepla). Boční část potahu je tvořena 3D pro-
dyšnou tkaninou, v  přední části s  úchopem 
pro přenášení sedačky a reflexními poutky po 
obvodu pro lepší uchopení sedačky a zvýše-
ní bezpečnosti. Spodní část potahu sedačky 
tvoří protiskluzná síťovaná tkanina eliminující 
posouvání antidekubitní sedačky po povrchu 
sedáku (např. vozíku). 

Antidekubitní sedačky GEMINI SPIN se vyrábí 
ve 2 typech - typ VS a typ VSC. Oba typy se 
liší profilem sedací části. Typ VS je rovný, typ 
VSC je konturovaný se zvýrazněnou abdukční 
a addukční částí. Sedačka se vyrábí ve  čty-
řech variantách tvrdosti použité výplně. 

Rozměry (šířka a délka) jsou předmětem ob-
jednávky uživatele, většinou kopírují rozměry 
sedu vozíku či zařízení, kde bude použita. 

INDIKACE

Lidé s poškozením míchy jsou různě náchylní 
k tvorbě otlaků a může se stát, že nerozpo-
znají hrozící nebezpečí vzniku kožního de-
fektu včas. Proto se této skupině uživatelů 
doporučuje použití preventivních pomůcek 
- jako jsou mimo jiné i antidekubitní sedačky. 
Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN VS/VSC 
je určena především pro osoby se sníženou 
pohyblivostí a dlouhodobým setrváváním 
v poloze v sedu (na invalidním vozíku, v ko-
čárku apod.). Dekubity se nejvíce vyskytují 
na sedacích hrbolech, kostrči, a na bocích. 
Preventivní použití antidekubitní sedačky se 
doporučuje i lidem s poruchou výživy z dů-
vodu kachexie (výrazně snížená hmotnost) či 
naopak obezity, dále lidem se špatnou nebo 
nedůslednou hygienou, s omezenou mírou 

zodpovědnosti za péči o exponovaná riziko-
vá místa. Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN 
VS/VSC je ideální výrobek pro prevenci tvor-
by dekubitů a otlaků při dlouhodobém seze-
ní v tzv. střední třídě rizika vzniku dekubitů. 
Je nutné si uvědomit, že v prevenci vzniku 
dekubitů je důležité kombinovat všechny 
dostupné a adekvátní prostředky a aktivity, 
které riziko vzniku dekubitů minimalizují!
 
FUNKCE

•  antidekubitní vlastnosti: 
 - prevence vzniku dekubitů
 - prevence vzniku intertriga
•  horizontální i vertikální odvětrávání včet-

ně odvodu vlhkosti a tepla z oblasti sedu 
(eliminace vlhkosti)

•  prevence mechanického poškození tkání 
sedacích částí těla (eliminace střižných sil)

•  rovnoměrné rozložení váhy těla a správné 
prokrvení pokožky (eliminace tlaku)

•  speciální potah pomáhá regulovat těles-
nou teplotu v oblasti sedu za použití textil-
ního materiálu Outlast® (eliminace tepla)

 
VÝBĚR SPRÁVNÉ NOSNOSTI (tvrdosti)

Sedačka je vyráběna ve několika nosnostních 
kategoriích. Pro správnou funkci vrstvy 3D 
nopů je velmi důležité používat odpovídající 
hmotnostní kategorii výplně (jádra) sedačky, 
přičemž maximální hmotnost uživatele je 110 
kg. Se správným výběrem vám pomůže specia-
lista prodejce, rehabilitační odborník nebo lékař.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Sedačka je určena k  užívání výhradně pro 
1 osobu (z hygienických i funkčních důvodů). 
Před použitím sedačky konzultujte její vhod-
nost a typ provedení (tvrdost) s ošetřujícím lé-
kařem. Pročtěte si návod k použití a v případě 
jakýchkoliv nejasností kontaktujte dodavatele.
Správná funkce antidekubitní sedačky je za-
ručena pro použití v  teplotním rozmezí -10 
až +40  °C, pokud je obsazena uživatelem. 

Sedačku nenechávejte dlouhodobě usklad-
něnou na mrazu nebo přímém slunci! V mra-
zivém počasí neobsazená sedačka tvrdne, 
naopak na slunci může změknout. Tato vlast-
nost viscoelastické pěny nemá vliv na další 
používání, ani vlastnosti sedáku.
Nepoužívejte poškozenou sedačku - zkont-
rolujte potah, protiskluznou vrstvu a pohma-
tem také vnitřní funkční část. Antidekubitní 
sedačku správně a stabilně umístěte na sedák 
(např. vozíku) protiskluznou vrstvou dolu. 
Přesvědčte se, že velikost antidekubitní se-
dačky odpovídá velikosti sedačky vozíku.

Potah sedačky je obecně velmi dobře odolný 
proti otěru. POZOR! Vrchní a boční 3D tkani-
na potahu je však velmi náchylná na otřepání 
při styku se zdrhovadly (suchý zip). Vyvaruj-
te se proto přímému kontaktu zdrhovadel 
s vrchní a boční částí potahu sedačky.
Antidekubitní sedačka není vyrobena z  ne-
hořlavého materiálu! Vyvarujte se používání 
otevřeného ohně v blízkosti sedačky! Dbejte 
zvýšené opatrnosti při kouření! 

 
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Tak jako všechny exponované části výrobků, 
také antidekubitní sedačka postupem času 
podléhá opotřebení a  zašpinění, závislých 
na intenzitě používání. 

Menší znečištění:
Sedačku pravidelně zbavujte prachu a usaze-
ných nečistot (vyklepáním nebo vysavačem). 
Při menším ušpinění očistěte potah vlhkým 
hadrem, jemnou houbičkou nebo velmi jem-
ným kartáčem za  použití teplé vody, popř. 
běžného mycího prostředku. Nepoužívejte 
tvrdé kartáče nebo drátěnky, agresivní a silné 
dezinfekční přípravky nebo páru! (Před pou-
žitím čistícího prostředku si přečtěte pozorně 
návod konkrétního čistícího přípravku!)

Větší znečištění:
Potah podložky je možné sejmout a následně 
prát. Perte maximálně na  40 °C a  nepouží-
vejte aviváž. Potah nežehlete! Nechte volně 
proschnout. 
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boční část sedačky 
z 3D tkaniny

funkční textilní 
vrstva Outlast®

boční reflexní 
poutka

protiskluzná 
síťovaná tkanina

Identifikační 
štítek výrobku 
naleznete 
všitý ve vnitřní 
části potahu.

odnímatelný potah

úchop v přední 
části

vnitřní výplň (jádro) 
se sítí 3D nopů

spodní základna 
výplně z PE se 
vzduchovými kanálkyodvětrávací 

kanálky

sedací část: textilní 3D tkanina 
+ vnitřní část z tkaniny Outlast®


