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Matrx Libra puden giver god trykaflastning, 
positionering samt komfort
■  Libra er en formpresset, konturformet skumpude, der giver en rigtig god 

trykaflastning samtidig med en stabil siddestilling
■  Bagerst sikrer et dobbelt lag af silikone fordelt i to kamre mod shear og 

giver optimal komfort 
■  Anatomisk udformet skumbase med brønd til tuber og trochanter sikrer 

god balance og stabilitet af bækkenet og kroppen 
■  Libra understøtter funktionelle behov for fx trykaflastning samt behovet 

for at kunne leve et aktivt liv ved at have en meget let vægt og ved at 
være vedligeholdelsesfri 

■  Libra leveres som standard med strækbart inkontinensbetræk samt en 
beskyttelsesbarriere mod indtrængen af fugt.



Anatomisk pudedesign

■  Skumbasen - formet specielt til at 
give bækkenstøtte og trykaflastning 
af tuber og trochanter.

■  Fremstillet i en god skumkvalitet 
med høj vægtfylde og med Ultra-
Fresh™ antimikrobiel behandling 
mod støvmider, bakterier og dertil 
hørende lugtgener.

Mange funktionelle fordele

■  Blød formet brønd giver optimal 
støtte af tuber og forhindrer 
fremadglidning og shear.

■  Anatomisk formet støtte til 
trochanter fremmer lateral stabilitet 
af bækkenet.

■  Pudens form bagtil forhindrer 
bagudkip af bækkenet.

■  Skrå forkant sikrer fuld 
understøttelse samt giver plads, 
når stolen gåes frem eller ved 
stramme hasemuskler.

■  Let abduktionskile fortil 
understøtter positionering af lår 
og ben.

Brugervenlig og pålidelig

■  Dobbelt silikonelag i opdelte 
rum sikrer maksimal aflastning 
af bækkenet inklusiv tuber og 
trochanter. 

■  Silikonen skal ikke æltes og puden 
er derved vedligeholdelsesfri og 
tidsbesparende.

■  Libra vejer kun ganske lidt og er 
enkel at tage med sig overalt.

Siddeflade
Stor konturformet 
overflade sikrer den bedste 
trykfordeling.

Trykfordeling
Libras unikke udformning 
sikrer, at vægten fra kroppen 
og bækkenet fordeles til hele 
siddefladen.

Trykaflastning
Knoglefremspring som tuber 
og trochanter trykaflastes 
komfortabelt af to separate 
silikonelag.

Egenskaber og tilbehør

Nedsat shear
Unik udformning af puden 
sikrer mod fremadskridning 
og shear.
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Egenskaber og tilbehør

BAGTIL

FORTIL

DYBDE

Skrå forkant
Sikrer fuld understøttelse 
samt giver plads ved 
forflytninger, når stolen 
gåes frem eller ved stramme 
hasemuskler.

Aflastning af halebenet  
Libra er blødt formet med plads til tuber og haleben samt 
støtte til trochanter for at sikre god trykaflastning og stabilitet.

Pudeudformning bagtil
Libra har øget dybde bagtil 
for at udfylde afstand mellem 
kørestolssæde og ryglæn.

Frontkile
Kan anvendes som ekstra 
tilpasning af Libra for at 
forhindre fremadglidning og 
shear.

Tilpasset frontkile 
Velegnet ved for eksempel 
nedsat bevægelighed i den 
ene hofte eller når stolen 
gåes frem med et ben.

Konisk hjørnekile
Ved behov for let øget støtte 
lateralt fortil.

Konisk hjørnekile
Hjørnekilen kan også placeres 
ved bagerste hjørne ved for 
eksempel bækkenskævhed.

Sidekile
Sikrer lateral stabilitet og 
støtte - og når placeret i 
begge sider som på billedet 
øges positionering i midtlinie.

Ekstra silikoneindlæg
Et halvt silikoneindlæg kan 
tilføres i en eller begge sider. 
Velegnet ved behov for 
øget trykaflastning eller ved 
bækkenskævhed.

Abduktionskile 
Anvendes ved behov 
for øget komfortabel 
anatomisk korrekt støtte og 
positionering af lår og ben.

Sidelomme i betrækket
Som standard er tilføjet en 
mindre aflukket lomme i 
betrækket til fx nøgler eller 
småpenge.
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Matrx Libra Vægt: 1,6 kg

kggkgkg

Max brugervægt: 
Std 136 kg
HD 227 kg

Rengøring af 
inkontinensbetræk  

80°

Indvendigt betræk: 
Tørres af med 
decinficerende 

væske

Betræk

Sort

Betræk:
■ Vandafvisende
■ Åndbart
■ Strækbart

Tekniske data

1/  De 6 største størrelser specielt velegnet til store brugere med max brugervægt op til 
227kg

2/  Denne pude overholder "Forordningen om restriktioner om farlige stoffer/materialer, 
der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr" - RoHS (2011/65/EC)

3/  Denne pude overholder "Forordningen om anvendelse af kemikalier, der er 
dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø" - REACH

RoHS 2

compliant REACH
Compliant

REACH
Compliant

32

Antal størrelser:  
16 1

Højde:  
10 cm

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
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