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Invacare Matrx Mini Rygg och Mini PS Sittdyna är 
utformade för att ge optimalt stöd med maximal 
rörelsefrihet. Varje del av detta sittsystem har 
noggrant utformats och konstruerats för att möta 
barnens behov. Viktiga funktioner:

• Låg vikt, konturerad hållbart ryggstöd

• Hög elastisk, konturerad sittdyna

Låg vikt, konturerad hållbart 
ryggstöd

Invacare Matrx Mini ryggen ger 
komfort, stabilitet och förbättrar 
användare positionering. Mini ryggens 
monteringsbeslag installeras och 
justeras på några minuter och quick 
release mekanismen gör den lätta 
ryggen enkel att ta av. Invacare Matrx 
Mini ryggen erbjuder möjlighet att 
anpassa sig till barnets tillväxt och 
de justerbara monteringsstiften kan 
anpassas att passa till stolar med 
samma eller 25 mm bredare rygg.

En formad högelastisk skumdyna

Invacare Matrx Mini PS är en 
anatomiskt formad skumdyna med 
hög kvalitet, med ett våffel liknande 
mönster under sittbensknölarna som 
ger optimal avlastning, positionering 
och komfort. Det formgjutna 
skummet ger en tredimensionell 
form och erbjuder ett förbättrat 
stöd och stabilitet  till användaren. 
Det formgjutna skummet är mycket 
hållbart, vilket ökar produktens 
livslängd.
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Funktioner och tillbehör

Överdrag 

Rygg - Vattentålig och luftigt med 
ett attraktivt Kid * ab * ra- mönster. 
Sittdyna - Komplett med dragkedja 
Startex överdrag på insidan och Kid * 
ab * ra mönstrat överdrag på utsidan. 
Det är lätt att ta bort för att tillåta 
anpassningar/ändringar och tvätt.

Mini monteringsbeslag

Tillåter 100 mm av 
djupjustering för att 
anpassas till barnet 
tillväxt Kan vinklas upp 
till 30 ° samt roteras 
Monteringsbeslaget 
passar 25 mm, 22 mm & 
19 mm diameter ryggrör.

Mini Swing-away Lateralstöd

Höjd, bredd och djup justerbar 
lateralstöd för ökad stabilitet 
och positionering. Quick release 
mekanismen tillåter stödet att roteras 
ut för att underlätta sidoförflyttning 
Dynstorlek B110 mm x H82 mm.

Huvudstödsfäste

Mini ryggarna är förborrade för att 
tillåta fastsättning av huvudstödet.

Mini Elan huvudstöd

Elan huvudstöd är oändligt justerbar 
genom 6 justeringspunkter. 
Ett komplett utbud av Elan 
positioneringsdynor är tillgängliga - 
se Elan huvudstöds broschyr för mer 
information.

Monteringsfäste för 
bröstsele

Monteringsfäste för 
användning av bröstsele 
till mini ryggar.
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Tekniska data

Rygg 

Höjd Bredd

180, 260, 310,  
360 mm

260, 280, 310,  
330, 360 mm

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

Djupjustering Vinkeljustering

100 mm 30° vinkel 
+/- 15°

Totala 
produktens vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

400 g and up 

Max brukarvikt

68 kg 

Sittdynor storlekar

Sittdyna

Bredd

260, 280, 310,  
330, 360 mm

Totala 
produktens vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

150 g och uppåt

Max brukarvikt

68 kg

Djup

260, 310,  
360, 410 mm

Djup

80 mm

Höjd

50 mm

Bredd (mm) x Djup (mm)

260 x 260 mm

260 x 310 mm

260 x 360 mm

280 x 310 mm

280 x 360 mm

280 x 410 mm

310 x 310 mm

310 x 360 mm

310 x 410 mm

Bredd (mm) x Djup (mm)

330 x 310 mm

330 x 360 mm

330 x 410 mm

360 x 310 mm

360 x 360 mm

360 x 410 mm


