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Egenskaber og tilbehør

Invacare Matrx Flo-tech Lite Visco 
er en lav formstøbt pude fremstillet i 
temperaturfølsom kvalitetskum, der følger 
brugerens form. Dette giver enestående 
komfort, samtidig med trykaflastning i 
lavrisiko-gruppen. Matrx Flo-tech Lite 
Visco er ideel til brug i både lænestol 
og i kørestolen, hvor der ønskes minimal 
sædeforhøjelse.

Anatomisk formet 
siddeflade

Giver god stabilitet og 
postural støtte. Den 
specielle formstøbning 
af siddefladen 
reducerer shear- og 
friktionskræfter mod 
brugerens hud.

Viscoelastisk skum 

Det temperaturfølsomme 
skum er designet til at øge 
kontakten mellem brugeren 
og sædefladen og følger 
brugerens krop, optimerer 
kontakten mellem bruger 
og sædeflade, og tilbyder 
derved god komfort og let 
trykaflastning.

Farve

Tekniske data

Matrx Flo-tech 
Lite Visco

Antal 
størrelser Højde

9 6 cm

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.26 kg

Fremstillet i henhold til følgende Europæiske 
standarder: Skum: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 
5852: 1982 Crib 5 Betræk: BS 7177: 1989 Crib 5

Betræk:

• Vandafvisende

• Åndbart

• Strækbart

Max. 
brugervægt

Medium op til 
51 kg  

Fast op til 100 kg

Rengøring

80°

80°

Sort

Ultra-fresh™

Matrx anvender skum, der er 
behandlet med Ultra-Fresh.
Ultra-Fresh er en antimikrobiel 
behandling af skummet, der 
beskytter mod støvmider, 
bakterier og dertil hørende 
lugtgener.
• Mindre lugtgener
• Større holdbarhed
• Større genbrugsværdi
•  Kan anvendes af 

støvmideallergikere

Inkontinensbetræk

Betrækket er 
to-vejs strækbart, 
vandafvisende og 
åndbart. Betrækket 
har skridsikker bund 
og er forsynet med 
bærehåndtag.

Leveres i 9 størrelse

Matrx Flo-tech Lite 
Visco kan leveres i 9 
forskellige størrelser 
fra 40 x 40 cm til 45 x 
50 cm.

2 forskellige 
skumhårdheder

Matrx Flo-tech 
Lite Visco leveres 
i 2 forskellige 
skumhårdheder 
afhængig af 
brugervægt: 
Medium (op til 51 kg)
Fast (op til 100 kg)


