
Nästa generations sittdyna -  
Överlägsen komfort med optimal 
tryckavlastning och positionering
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Invacare Matrx Libra®



•  Förbättrad design kombinerar skum och 
silikonbaserad gel för att ge en hög nivå 
av skydd mot tryck, positionering och 
justerbarhet för varje individuell användares 
behov

•  Nytt två-lagers geleinlägg utvecklat från 
Invacares Flo-tech™ teknik för att motverka 
skjuvning samt ge tryckavlastning

•  Speciellt formad för att ge balans och 
stabilitet runt bäckenet samt optimera 
kroppens funktioner

•  Lätt och underhållsfri, Libra erbjuder både 
funktionalitet och en aktiv livsstil

Egenskaper och tillbehör

Unik design

•  Skumbas - anatomiskt formad för ett optimalt 
bäckenstöd och positionering

•  Tåligt högelastiskt skum 
•  Geleinlägg – dubbla lager med förseglade fack 

för maximalt skydd runt benutskott

Funktionella fördelar

•  Inbyggt främre bäckenstöd som motverkar 
nerglidning och därmed reducerar skjuvkrafter

•  Trochanterhylla som understödjer en lateral 
stabilitet av bäckenet

•  Dynan har en utökad bakre form/radie för att 
motverka bakåttippning av bäckenet

•  Avfasad framkant ger utrymme för strama 
hamstrings och att sparka sig fram

•  Ab- / adductorform för en optimal  benposition 
i mittlinje 

Anatomisk sittgrop

Ökad ytarea för optimal 
tryckfördelning.

Tryckfördelning

Trycket förflyttas från 
bäckenet till låren, 
detta ger lägre tryck på 
utsatta riskområden.

Nersjunkning

Sittbensknölarna 
sjunker ner i gel inlägget 
för optimalt skydd.

Motverka skjuvkrafter

Unik design ger 
stabilitet av bäckenet.

Matrx Libra

Pålitlig och lätt

•  Självutjämnande silikongel som inte är 
temperaturkänslig. Varken knådning eller 
underhåll krävs

•  Med en viktminskning på 40%jämfört med andra 
högriskdynor t ex Flo-tech™ dynor, har Matrx 
Libra en låg vikt och lämpar sig för en aktiv 
livsstil

•  För komplexa sittbehov, finns en mängd 
lättanvända positioneringstillbehör tillgängliga



Egenskaper och tillbehör

BAK

FRAM

DJUP

Avfasad framkant

Vid strama 
hamstringsmuskler, 
underlättar när man 
sparkar sig fram.

Utökad bakre form/radius

Den bakre delen av dynan har en utökad radius 
på 3,8 cm för maximal understödsyta och för att 
minska avståndet mellan sits och rygg. Stabilisering 
av gelen i tiltad position samt extra avlastning av 
svanskotan.

Dynstorlek

Sittdjup mäts längs med 
dynans långsida.

Främre kil

För ökad lutning - 
motverkar nerglidning 
och skjuvkrafter.

Delad främre kil

Används vid nedsatt 
flexion i höften och/eller 
för att underlätta att 
sparka sig fram.

Avsmalnad kil

För ökat 
adduktionsstöd.

Avsmalnad kil

Vid assymetri och 
bäckenrotation, används 
i den bakre delen av 
dynan.

Lateral/sidostödskil

Förstärkning lateral för 
att statbilisera lårens 
position.

Extra geleinlägg

För extra avlastning 
eller vid asymmetriskt 
bäcken. Placeras säkert 
inuti det existerande 
geleinlägget i den 
anatomiska sittgropen.

Bendelare

Används för att 
förstärka bendelning 
och positionering 
av lårens placering i 
mittlinje.

Sidoficka för säker 
förvaring

Utrustad med en 
dragkedja.
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Tekniska data

Överdrag

Matrx Libra

Dynans vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

 
Max brukarvikt Dynöverdrag

80°

Inre övrerdraget 
och skumbas

1.6 kg Std 136 kg
HD 227kg

tvättas i maskin 
80°

Avtorkas med 
fuktig trasa

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår 
hemsida www.invacare.se.

Storlekar

Black smooth Spacer

Hygienöverdrag
Ångandas

Standardstorlekar i cm: bredd x djup
Dynans högsta höjd 8 cm
Maximal brukarvikt 136 kg

36 x 31 38 x 41 41 x 41 43 x 41 46 x 41 48 x 41 51 x 41

36 x 36 38 x 46 41 x 46 43 x 46 46 x 46 48 x 46 51 x 46

36 x 41 38 x 51 41 x 51 43 x 51 46 x 51 48 x 51 51 x 51

Tunga brukare storlekar i cm: bredd x djup
Dynans högsta höjd 8 cm

Maximal brukarvikt 227 kg

53 x 46 56 x 46

53 x 51 56 x 51

53 x 56 56 x 56


