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Wsparcie postawy
umożliwiające swobodną mobilność
Nowa seria oparć E2 Back Support to nasza najnowsza innowacja dotycąca pozycji siedzącej. Oferuje ona
maksymalne wsparcie postawy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki funkcji łatwego montażu
sworznia , oparcie E2 Back Support jest również dostępne w szerszym zakresie szerokości i wysokości, aby
zapewnić maksymalne dopasowanie. Nowa, wiodąca technologia Ripple Foam zapewnia kontrolę temperatury
i lepsze „zanurzenie”, dając jeszcze bardziej komfortowe podparcie.

Ergonomiczny Design
Nowa, ergonomiczna konstrukcja
zwiększa powierzchnię podparcia
i rozkład nacisku, aby zapewnić
bardziej precyzyjne i wygodne
dopasowanie.
Konstrukcja została wyprofilowana
w taki sposób, aby podpierać miednicę
i umożliwić prześwit bioder. Ma to na celu
zwiększenie stabilności i równowagi.

Back Shell (Obudowa)
Nacięcia
dla przepływu powietrza

Pionowe otwory do mocowania

sprzętu
Nacięcie w okolicy kości

ogonowej
nawiercone
wstępnie
dla PostureFlex

Podparcie brzucha

Technologia Ripple Foam
Pofałdowana powierzchnia pianki zwiększa przepływ powietrza, zapewniając że ona oddycha. To także kontrola
temperatury i redukcja wilgoci. Wysokoelastyczna pianka zapewnia zwi≥ększenie obszaru nacisku na kręgosłup,
głębsze zanurzenie i redukcję sił ścinających.

Pokrowiec
Odporna
na wilgoć i

oddychająca
zewnętrzna powłoka
Meshtex™


Pianka i pokrowiec
zachodzą na oparcie,
zapewniając ochronę
i komfort

Sworzeń montażowy
Oparcia są zamontowane do wózka i zabezpieczone za pomocą, łatwego w regulacji, zespołu sworznia mocującego.
Elastyczny osprzęt został zaprojektowany tak, aby odpowiadał różnym sylwetkom i rozmiarom ciała i, aby można go
było regulować nawet, gdy użytkownik siedzi na wózku. Można go także ustawić tak, by nie zawadzał innym elementom
na ramie,np. podłokietnikom, sztywnym rurkom, itp.

Piny montażowe
Regulowana
wysokość i szerokość

Pasują
do
wózków
o takiej samej

szerokości jak model lub o 2,5 cm
szerszych / węższych

Wysokość oparcia można regulować
nawet wtedy, gdy użytkownik siedzi

Sprzęt
można ustawić tak, aby nie
zawadzał elementom takim jak:
podłokietniki i sztywne rurki
Interfejs MiniSet w standardzie przy
oparciach o wysokości do 41 cm, interfejs
EasySet w standardzie przy oparciach
o wysokości 46/51 cm

Matrx® E2
Back Series

Oparcia Matrx E2 Back Support dostępne dwie głębokości profilu

Produkt Specyfikacja
Szerokość:
36/38/41/

43/46/48/51cm
Wysokość: NOWOŚĆ
15/ 20/26/31/36/41/
46/51cm
Udźwig: 136 kg.

E2 Back
E2 Standard - Profil 8cm

 Deep Back (głębokie)
E2
E2 Deep - Profil 15cm

Offset

Kliny Swing Away (odchylane)

Kliny Easy Fix

Stałe
kliny boczne mogą być montowane
wewnątrz lub na zewnątrz oparcia

Regulacja
wysokości w szczelinie pionowej,
możliwość przesunięcia
Kompatybilny ze standardowymi oparciami
profilowanymi E2 26 cm i wyższymi
Inside Mount

Standard

Outside Mount

Standardowo kompatybilne z oparciami E2 26 cm i
wyższymi, możliwość przesunięcia z oparciami
31 cm i wyższymi
Podkładki dostępne w 4 rozmiarach: XS / S / M / L

Pełna gama akcesoriów

BackBone
Podparcie krzyżowo-lędźwiowe
ukierunkowane na miednicę, aby
trzymać wyprostowany krgosłup.
• Profilowane anatomiczne wsparcie
PSIS (kolec biodrowy tylny górny)/
krzyżowo-lędźwiowe.
• Możliwość przycięcia do żądanego
rozmiaru.
• Na rzep do mocowania do obudowy
oparcia i łatwej regulacji.

Pokrowiec Matrx Protect

Slip Cover
Aby chronić oparcie.
Można czyścić za pomocą
odpowiednich chusteczek
dezynfekujących dla zwiększenia
higieny.
Łatwy do nakładania i zdejmowania
do prania.


Podparcie
brzucha PostureFlex
Zaprojektowany w celu zwiększenia ciśnienia
w jamie brzusznej, by wspomóc kontrolę
głosu i oddechu. Zapewnia wygodę,
pozycję wyprostowaną i elastyczność
w danym odcinku do wykonywania czynności
funkcjonalnych.
Łatwe mocowanie
• Dostępne 3 wysokości montażowe
z nawierconymi otworami w oparciu.
• Dostępne w 2 rozmiarach: M / L
• Opcjonalne, poczwórne szybkołącze do łatwego,
montowania i demontowania PostureFlex

Płytka
mocujca


Płyta do pasa na ramiona

Lekką i niskoprofilową płytkę
Płyta interfejsu do precyzyjnego
mocującą zagłówek można
umieszczania prowadnic paska.
zainstalować bez zdejmowania
Modele:
pokrowca. W zestawie ze wszystkimi E2CHI-S: oparcie 36 / 38cm
oparciami 36 cm i wyższymi.
E2CHI-M: oparcie 41 do 51cm
Opcjonalnie; bardzo mocny stalowy
uchwyt na zagłówek do ekstremalnych
obciążeń lub intensywnego stosowania.

Klapy Matrx Privacy

Może być przymocowana do oparcia
za pomocą naszytego rzepa
umieszczonego na dole, w tylnej części
pokrowca.
Dostępne w 4 rozmiarach: XS / S / M / L

Pełna gama mocowań sprzętowych
do różnych zastosowań i większej kompatybilności z naszymi wózkami

Standardowe
EasySet:

MiniSet:
Standardowe dla
wszystkich oparć E2/
E2D aź do wysokości
41cm

Standardowe dla wszystkich
oparć E2/E2D 46cm & 51cm

Opcjonalne
Fixed EasySet:
Fixed MiniSet:


Montaż
na stałe wymaga narzędzi
do demontażu, zalecanych do zastosowań
związanych z opcjami tilt oraz recliner


Montaż
na stałe wymaga narzędzi
do demontażu, zalecanych do zastosowań
związanych z opcjami tilt oraz recliner

Opcjonalnie
dla głębokich oparć

E2/E2 Deep tylko z systemem
montażu Easy Set Mounting Pin
Interface (wysokość 46 & 51cm)

Opcjonalnie
dla oparć E2/E2D

aż do wysokości 41cm

Split:

Heavy-Duty MiniSet:

Heavy-Duty EasySet:


Umożliwia
usuwanie
elementów z ramy,
na szybkozłączach


Zalecane
dla użytkowników
o większej wadze lub
intensywnie użytkujących sprzęt

Opcjonalnie
dla oparć

E2/E2D tylko z systemem
montażowym Easy Set
Mounting Pin Interface,
niekompatybilne z MiniSet

Na
szybkozłączach


Zalecane
dla

użytkowników o większej
wadze lub intensywnie
użytkujących sprzęt

Regulacja: Kąt (40°), głębokość (5cm z przodu lub za tylnymi rurkami) można przesunąć w celu rotacji. Pasuje:
do rurek o średnicy 2,5 cm, w zestawie wkładki na rurki o średnicy 1,9 cm i 2,2 cm

Zbuduj „rodzinę produktów” służących do siedzenia
Invacare oferuje również pełną gamę produktów dotyczącą
siedzenia, które stanowią uzupełnienie do oparć E2.

Pas Bodypoint

Tel. +48 516293265 lub
32 733 7999 lub 32 787 40 86
E-mail: biuro@kuschall.eu

Poduszka Invacare Matrx® Libra

PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.
Ul. Chorzowska 30c
41-910 Bytom
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Zagłówek Invacare Matrx® Elan

