Flo-tech™ Lite

Tvarovaná antidekubitná sedačka poskytuje
Trusted Solutions,
mimoriadny komfort a zlepšuje držanie
Passionatetela
People®

Sedačka Invacare Matrx Flo-tech Lite je ideálna pre zvýšenie pohodlia užívateľov s nízkym rizikom
vzniku dekubitov.Tvarovaný sedací povrch ponúka zlepšenú stabilitu a držanie tela. Vďaka najmenšej
veľkosti už od 25 x 25 cm (250 x 250 mm) je sedačka Matrx Flo-tech Lite obzvlášť vhodná pre detských
užívateľov.

Funkcie a Varianty

Poťah je odolný proti
vniknutiu tekutiny
Poťah je obojstranne
elastický,
protišmykový, vode
odolný a
paropriepustný.
Taktiež obsahuje aj
úchyty na
prenášanie.

K dispozícii v 61
veľkostiach
Invacare Matrx Flotech Lite je k
dispozícii až v 61
rôznych veľkostiach,
od 250 x 250 do 480 x
530 mm. (Podrobnosti
nájdete v tabuľke
veľkostí).

Možnosť integrovaného
kompenzátora priehybu
Možnosť kompenzátora
priehybu na
prispôsobenie priehybu
na sedadlách pre
invalidné vozíky a
zabezpečenie
správneho nastavenia
sedačky.

Ultra-fresh™ pridaný do všetkých
vankúšov pre antimikrobiálnu
ochranu a ochranu proti zápachu
Antimikrobiálne opatrenia, ktoré sú
súčasťou peny Flo-tech, pomáhajú
zvyšovať jej odolnosť proti rastu
baktérií spôsobujúcich zápach a
zaisťujú dlhšiu sviežosť.

Tenký penový základ vyrobený z vysoko kvalitnej pružnej tvarovanej peny Tvarovaná plocha na sedenie
Kvalitná pružná pena zabezpečuje vysoký stupeň redistribúcie tlaku a
zlepšuje životnosť produktu. Pružnosť sedačky Matrx Flo-tech Lite umožňuje
3D tvarovanie, ktoré by nebolo možné dosiahnuť pri rezanej pene. Hrebeň na
prednej časti sedačky oddeľuje stehná, podporuje dobré držanie tela a
umožňuje cirkuláciu vzduchu.

Ponúka zlepšenú stabilitu a posturálnu
podporu. Poskytuje tiež väčší stupeň
rozloženia hmotnosti v porovnaní s
rovnomerným povrchom. Výklenky
vankúša umožňujú mierny pohyb, ktorý
zase znižuje možnosť pošmyknutia.

Technické údaje

Rôzne veľkosti

Výška

Celková
hmotnosť
produktu1

Max.
užívateľská
hmotnosť1

80°

kg
Matrx Flo-tech
Lite

Rozsah 61
veľkostí

rozmery sedačky:
šírka
hĺbka

78 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.5 kg

Max. čistiaca
teplota

127 kg

80°

Vyrobené podľa európskych noriem: BS EN
1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match a BS
7176 (Crib 5)
1. Limity maximálnej hmotnosti užívateľa sú stanovené za
predpokladu, že zvolená sedačka má primeranú šírku a hĺbku
určenú pre daného užívateľa/užívateľov.

