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Egenskaber og tilbehør

Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco er en konturformet pude fremstillet i viskoelastisk, 
temperaturfølsomt skum, der former sig efter kroppens konturer, efterhånden som skummet 
varmes op af kropstemperaturen. Dette giver en god siddestilling og øget komfort, samtidig 
med optimal trykaflastning, idet trykket fordeles over en større overflade. Flo-tech Contour Visco 
leveres med standard inkontinensbetræk.

Farve

Tekniske data

Matrx Flo-tech 
Contour Visco

Antal 
størrelser Højde

12 10 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

1.6 kg

Fremstillet i henhold til følgende Europæiske standarder: 
Skum: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5 
Betræk: BS 7175: 1989 Crib 5

* Ved behov for 50 x 50 cm formstøbt pude anbefaler Invacare en 
Matrx Flotech Contour 50 x 50 x 10 cm. Max brugervægt 191 kg.

Betræk:

• Vandafvisende

• Åndbart

• Strækbart

Max. 
brugervægt

125 kg

Rengøring

80°

80°

Sort

Inkontinensbetræk

Strækbart i alle retninger, 
vandafvisende og åndbart. 
Betrækket har skridsikker 
bund, og er markeret 
med „Back“. Betrækket er 
desuden konstrueret med et 
håndtag for transport.

Leveres i 12 forskellige størrelser

Matrx Flo-tech Contour Visco kan 
leveres i 12 forskellige størrelser fra 
35 x 40 cm til 50 x 45 cm.*

3 forskellige skumhårdheder

Leveres i 3 forskellige skumhård- 
heder og imødekommer således 
de fleste vægtgrupper -
Medium (op til 76 kg),
Fast (op til 102 kg) og
Ekstra fast (op til 125 kg).

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

Konturformet skumpude 

Øget støtte omkring sider og bækken styrker 
brugerens positionering. Matrx Flo-tech Contour 
Visco er desuden konstrueret med en let 
abduktionskile.

Formbar skumpude

Det temperaturfølsomme skum former sig efter 
kroppens konturer og tillader brugeren at synke 
ned i materialet, hvorved trykket fordeles over en 
større overflade. Dette giver enestående komfort 
og reducerer tryk.


