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Inkontinensöverdrag

Töjbart i två riktningar, 
vattenavvisande och vändbart. 
Överdraget har anti-glid band 
och bärhandtag.

Tillbehör och valmöjligheter

Levereras i 10 olika storlekar

Invacare Flo-tech Contour Visco 
kan leveras i 10 i olika storlekar från 
36 x 33 to 51 x 46 cm.  
(Se storleksguide).

Invacare Flo-tech Contour Visco är en formbar dyna tillverkad i viscoelastisk temperaturföljsamt 
skum som formar sig efter kroppen vartefter skummet värms upp av kroppstemperaturen. Detta 
ger en bra sittställning och ökad komfort samtidigt som det ger optimal tryckavlastning då 
tryckfördelningen sker över en större yta.

4 olika skummaterial

Leveras i 4 olika skummaterial och 
passar de flesta viktgrupper. Mjuk 
(upp till 51 kg), Medium (upp till 76 
kg), Fast (upp till 102 kg) och Extra 
Fast (Upp till 125 kg).

Tekniska data

Flo-tech 
Contour Visco

Antal storlekar Höjd

10 10 cm

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

Garanti 3 år

Vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max brukarvikt

1,6 kg upp till 125 kg 70°

Tillverkat efter Europeisk standard:  
Skum: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5 Överdrag: BS 7177: 1989 Crib 5  
Med reservation för ändringar.

Rengöring

70°
Färger

Svart 
inkontinens

 
Formbar skumdyna

Det temperaturföljsamma 
skummet formar sig efter kroppen 
och gör att trycket fördelas 
över en större yta. Detta ger en 
optimal komfort och optimal 
tryckavlastning.

Formad sits med bendelare och 
sidostöd

Ökat stöd runt om sidor och 
bäckenet förstärker brukarens 
sittställning.


