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Egenskaber og tilbehør

Overfladen på Invacare Matrx Flo-tech Contour er formet i kvadrater. Det unikke design støtter 
siddestillingen og pudens overflade med kvadrater øger arealet ved effektivt at fordele trykket 
væk fra særligt udsatte områder. Kombinationen af bedre positionering og trykaflastning 
bidrager betydeligt til tryksårsforebyggelse. Denne høje pude er velegnet til bl.a. tunge brugere.

Inkontinensbetræk 

Betrækket er to-vejs stræk-
bart, vandafvisende og åndbart. 
Betrækket har skridsikker bund 
og mærket med „Back“ samt 
bærehåndtag.

Leveres i 6 størrelser

Matrx Flo-tech Contour  
kan leveres i 6 størrelser fra  
50 x 50 cm til 60 x 55 cm.

Ultra-fresh™

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

støvmide- allergikere

Betræk

Tekniske data

Matrx Flo-tech 
Contour

Antal 
størrelser Højde

6 størrelser 10 cm

Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.38 kg

Anatomisk formet siddeflade

Giver bedre stabilitet og postural støtte. Den 
specielle støbning af siddefladen reducerer shear- 
og friktionskræfter på brugerens hud.

Formstøbt skumpude

Det formstøbte design giver Matrx Flo-tech 
puderne en tredimensionel facon, som ikke kan 
efterlignes i opskåret skum.

Formstøbt skum er yderst holdbart og øger 
produktets levetid.

Produceret efter Europæiske standarder:

Skum: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 
1982 Crib 5 Betræk: BS 7177: 1989 Crib 5

Max 
brugervægt

191 kg

Rengøring

80°

80°
Betræk:

• Vandafvisende
• Åndbart
• Strækbart

Sort


