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Tekniske data Farve

Sort

Antal størrelser Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max 
brugervægt Rengøring betræk

60°

5 1,38 kg 152 kg 60°

Invacare Flo-Shape er 10 cm høj og giver aflastning til brugere i lavrisikogruppen for at udvikle 
tryksår. Flo-Shape er samtidig let positionerende.

Flo-Shape er velegnet som standardpude/tilbehør til Invacare komfortkørestole, og kan købes 
som reservedel.

Formen på Flo-Shape er, som i Flo-tech Contour Visco, konturformet, støttende 
og med en opskæring i lave profiler. Den profilerede overflade reducerer overfla
despændinger, hvorved puden i langt højere grad følger kroppens former og derved 
giver en god trykfordeling.

Den anatomiske udformning af Flo-Shape 

•  giver behagelig støtte til lår og tuber, modvirker tendensen til, at 
brugeren glider fremad på sædet, og modvirker således shear og 
friktion

•   giver en stabil siddeflade, der understøtter en god positionering 
af bækkenet og lår. Dette gør Flo-Shape egnet til brugere med for 
eksempel en neurologisk tilstand.

Fakta om Flo-Shape

•  Skummet i FloShape er højelastisk latexskum med en mere  
åben cellestruktur end koldskum

• Anatomisk formet
• Komfortabel, stabil og trykfordelende
• Åndbart, blødt og strækbart Aero betræk
• Alternativt sort, åndbart inkontinensbetræk eller sort plys
• Flere bredder og en dybde, der passer til dybdejusterbare sæder
• Passer til Invacare komfortkørestole SB 33, 35, 40, 45 og 50 cm
• Max brugervægt 152 kg

Skum Farve: grøn
 Densitet (kg / m): 65  75
 Hårdhed (N): 150
 Utmattning: Mycket tålig

Fremstillet i forhold til følgende 
Europæiske standarder:
EN 597  1 & 2
BS 7176: 1995 crib 5


