
 

 

INSTRUKCJA  

Poduszek p/odleżynowych STRATUS, SOLO, ZOID, EVOLUTION, 
MERIDIAN, PROFORM 
 

Oparć p/odleżynowych: TALON, EVOLUTION BACK, 

EVOLUTION BACK DEEP 
 
 
Aby maksymalnie wykorzystać pełny potencjał Systemu Siedzenia Varilite, proszę wziąć pod 
uwagę następujące jego opcje i cechy: 

 Aby dostosować poziom ciśnienia poduszki Varilite, należy zacząć od poduszki w pełni 
napompowanej i zamkniętego zaworu. Obróć zawór w kierunku przeciwnym do kierunku 
wskazówek zegara, aby spuścić powietrze. Nasłuchuj zmiany tonu i zamknij zawór, obracając 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ilość powietrza zależna jest od ilości podparcia i 
stabilności wymaganej przez danego użytkownika, od jego komfortu i poziomy aktywności. 
Nigdy nie wolno wypuszczać całego powietrza – może to stwarzać zagrożenie dla 
użytkownika. 

 Poduszki wyposażone w jeden zawór mogą być obrócone, tak, że zawór dostępny jest ze 
strony lewej bądź prawej. Jest to pomocne dla użytkowników wykazujących silną dominację 
jednej z rąk. 

 Spodnie strony pokrowców Varilite wykonane są z nieślizgającego się materiału, aby zapobiec 
przesuwaniu się poduszki na wózku. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, niektóre z poduszek 
wyposażone zostały w pętlę, pozwalającą na przymocowanie ich do ramy lub siedziska. 

 Wszystkie pokrycia Varilite zaprojektowane zostały do trwałych wkładów. Wkłady trwałe są 
efektywnym i niedrogim sposobem na zapewnienie właściwego poziomu i podparcia w 
obrębie miednicy przy zachowaniu anatomicznie korzystnej pozycji. Wkłady trwałe zamówić 
można pod numerem 0-800-VARILITE. 

 Zamówić można również 2-calowe kliny z zamkniętej gąbki komorowej dostępne dla 
niektórych systemów. Klin taki może zostać przycięty do żądanych rozmiarów, wynikających z 
indywidualnych potrzeb użytkownika. Kliny Varilite nie absorbują zapachów ani wilgoci; są 
również odporne na działanie bakterii. 

 
Aby zapewnić optymalne i maksymalnie długotrwałe działanie poduszek i oparć Varilite: 

 Nie należy wystawiać poduszek/oparć na działanie silnych czynników pogodowych, takich jak 
wysoka/niska temperatura czy promienie UV. 

 Należy codziennie sprawdzać poziom napełnienia poduszki powietrzem. W przypadku 
przebicia lub pozostawienia zaworu otwartego, powietrze pod obciążeniem zostanie 
spuszczone z poduszki. W przypadku przebicia poduszki, proszę skontaktować się z lokalnym 
dealerem Varilite lub biurem obsługi klienta. 

 Nie wolno prać poduszek Varilite mechanicznie. Poduszki i podkłady można wytrzeć na mokro 
z dodatkiem łagodnych detergentów. Pokrowce prane być powinny zgodnie z oznaczeniami 
na metce. Należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletnie suche przed ponownym 
użycie. Nie wyparzać! 

 Poduszki i pokrowce powinny być używane razem. Pokrowiec służy jako ochrona poduszki 
przez uszkodzeniami i przebiciem jednocześnie usprawniając rozłożenie powietrza w 
poduszce, podnosząc jej walory zdrowotne. 

 Cały system powinien być regularnie sprawdzany pod kątem właściwości zamocowania, 
dokręcenia śrub itp. 

 
 



Ostrzeżenia: 
Podczas wymiany siedzenia lub oparcia konieczne może być dokonanie regulacji wózka lub siedziska. 
Systemy mogą różnić się znacznie a brak dopasowania wpłynąć może na ich funkcjonowanie. 
Prosimy o dokładne sprawdzenie ustawień wysokości i głębokości siedziska, podnóżków, poręczy i 
oparcia w stosunku do kąta siedziska. Prosimy także o sprawdzenie dopasowania elementów 
dodatkowych, takich jak opasy lub uprząż w celu dopasowania punktów mocowania i/lub długości. 
Zalecamy konsultację z wykwalifikowanym personelem w celu dokonania tych modyfikacji. 
Kontrola skóry powinna być przeprowadzana regularnie, aby upewnić się, że nie występuje 
zaczerwienienie. W razie zauważenia zmian należy natychmiast skontaktować się z personelem 
medycznym. 
 
 

 
Proszę zachować 

 
 
 
 
DOSTOSOWANIE POZIOMU POWIETRZA 
Aby dostosować poziom ciśnienia poduszki Varilite, należy zacząć od poduszki w pełni 
napompowanej i zamkniętego zaworu. Obróć zawór w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek 
zegara, aby spuścić powietrze. Nasłuchuj zmiany tonu i zamknij zawór, obracając zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Ilość powietrza zależna jest od ilości podparcia i stabilności wymaganej przez 
danego użytkownika, od jego komfortu i poziomy aktywności. Nigdy nie wolno wypuszczać całego 
powietrza – może to stwarzać zagrożenie dla użytkownika. 
 
CZYSZCZENIE 
Pokrowiec Varilite może być zdjęty a następnie prany maszynowo i wysuszony w niskiej temperaturze. 
Prosimy o zasunięcie suwaka przed praniem, aby zapobiec zaczepieniu materiału o elementy suwaka. 
Poduszkę prać można ręcznie, z użyciem mydła lub łagodnych detergentów w ciepłej wodzie. Należy 
upewnić się, że wszystkie elementy są kompletnie suche przed ich ponownym użyciem. Nie wyparzać! 
 
NAPRAWY 
Wszystkie produkty Varilite zostały wykonane z materiałów wysokiej jakości, odpornych na przebicia. 
Pokrowce Varilite mają na celu ochronę poduszki i powinny być zawsze używane. 
W przypadku podejrzenia przebicia poduszkę należy odciążyć, napełnić maksymalnie i zamknąć 
zawór. Obciążyć poduszkę ponownie. Jeśli nastąpi spadek ciśnienie wewnątrz poduszki – miało 
miejsce przebicie. Aby zlokalizować dokładnie punkt rozszczelnienia należy zdjąć pokrowiec, 
maksymalnie napełnić poduszkę powietrze i zamknąć zawór. Zanurzyć poduszkę w czystej wodzie, 
np. w wannie i obserwować pojawianie się pęcherzyków powietrza. Pojawią się one w miejscu 
przebicia. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub z Varilite w sprawie zestawu 
naprawczego lub przesłać produkt do naprawy. 
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