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ZDRAVÝ POLŠTÁŘ
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Pokud jste zaznamenali u partnera již i pauzy v dechu, 
obraťte se neodkladně na lékaře z oboru spánkové 
medicíny. Blíže viz na WWW.CHRAPU.CZ

Poloha na boku je optimální i pro pacienty po operaci 
chrápání, i pro pacienty s již nasazenou přetlakovou 
léčbou OSAS. 

„Zdravý polštář“ byl vyvinut společně s pacienty a 
specialisty na spánkovou medicínu a ORL a využívá 
dlouholeté zkušenosti mezinárodního centra pro 
spánkovou medicínu v Českosaském Švýcarsku. 

“Zdravý polštář“ spojuje výhody tří různých výplní 
do jednoho jedinečného komfortu pro spaní – 
anatomicky tvarovaného výhodného tvaru.

Existuje mnoho polštářů na spaní, které jsou měkké 
a poddajné. Často jsou však příliš měkké a málo 
vyplněné. Díky tomu většinou již po krátké době jsou 
nohy a kolena bez dostatečné opory a tělo ztrácí 
rovnováhu.

„Zdravý polštář“ sjednocuje výhody vícero 
polštářů do inovativního tvaru.

Je to příjemně podpůrný polštář pod hlavu, 
který odlehčí šíji a ramenním partiím a současně 
nabízí perfektní oporu pro nohy popř. pro záda 
(podle varianty). Tato forma udržuje tělo a páteř 
v rovnováze a současně vycpává prostor mezi 
koleny. Součtem pozitivních faktorů je tak cíleně 
podporován spánek v poloze na boku.

Je mnoha lékařskými studiemi dokázáno, že 
spánek na zádech výrazně zhoršuje riziko i 
intenzitu chrápání a bohužel i výrazně zvyšuje 
následný vznik dechových pauz ve spánku (tzv. 
syndrom spánkové apnoe = OSAS). Jedná se pak 
o potencionálně život ohrožující stav s následky 
pro celý organismus, zejména pak zvyšuje riziko 
infarktu myokardu, mozkové mrtvice, dřívější 
nástup diabetu a mnohé další. 

„ZDRAVÝ POLŠTÁŘ“ 
PRO SPÁČE NA BOKU

Polštáře s výplní z polystyrenového rouna nebo 
polystyrenových perel jsou sice velmi stabilní, 
pro většinu unavených šustí příliš silně a také 
jsou opravdu tvrdé na spaní. Díky jedinečné 
stavbě polštáře se přesně podařilo „Zdravý 
polštář“ vyhnout těmto slabým místům.

Materiál výplní i povrchu byl navržen pro 
dlouhodobé používání i pro pacienty s 
inhalačními alergiemi.

Údaje o materiálu
Vnější potah:  100% bavlna
Rouno:    100% polyester
Sypek:  100% bavlna
Náplň:
Oblast hlavy:   51% polyuretanové tyčinky
                            49% polypropylen
Oblast nohou: 100% polystyrol
Teplota praní:   60 °C

PROČ PRÁVĚ
„ZDRAVÝ POLŠTÁŘ“ ?

KOUZELNĚ MĚKKÉ 
A GENIÁLNĚ VYTVOŘENÉ
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