
Speciellt konstruerad kolfiber som ger 
oöverträffad stabilitet för ultimat frihet 
och prestanda

Trusted Solutions,
Passionate People®

MX2 Ryggsystem 



Designad för aktiva personer, MX2 ett ultra lätt ryggstöd 
med fräscht utseende och attraktiv design. Ett elegant 
tillägg till någon lättviktig manuell rullstol, MX2 erbjuder 
exceptionellt stöd till ländrygg och bäcken, vilket ger 
stöd, komfort och stabilitet för optimerad funktion - för 
att kunna engagera sig i dagliga aktiviteter.

Med MX2 har du allt - estetik, stöd/stabilitet, komfort och 
funktionalitet.

Lättviktigt kolfiberskal

MX2 har specialdesignats med flera lager av kolfiber för att 
optimera flexibilitet och stöt dämpning. Detta betyder att 
ryggstödet kommer att ha flexibilitet att stödja individens rörelser 
samtidigt som det hjälper till att hålla dem i en mittlinjes position; 
vilket är exakt vad en aktiv person behöver - stabil rörelsefrihet. 
Det kommer också att spela en viktig roll vid dämpning av 
vibrationer, speciellt i kombination med kolfiber monteringsfästet  
vilket gör det möjligt för personer att köra mer bekvämt.

Den perfekta formen

MX2 har ett 76 mm djup anatomisk format skal för ökad sidostabilitet och komfort. Laterala utskärningar 
för höfterna möjliggör ökad rörelsefrihet. perfekt när personen lutar sig i sidled för tryckavlastning eller 
när man behöver nå för att plocka upp föremål. Utskärning för skulderbladen möjliggör ökad frihet för 
skulderbladets rörelse utan att kompromissa med ryggstödet, så att individen själv kan köra effektivt, även 
med en högre rygg

Utskärning för skulderblad

Utskärning för höften

76 mm formdjup

Anatomiskt formad design

Matrx® MX2



Funktioner och tillbehör

Ryggskal 

• Finns i fyra höjder och fem bredder så att 
alla kan hitta en perfekt match

• Håligheter för ökad ventilation för att 
hantera mikroklimat

• Slitsad design för att möjliggöra 
höjdjusteringar även när personen sitter i 
stolen

• Luftigt överdrag - ryggstöd 230 mm eller 
högre kommer med lädertyg på ryggstödet 
sidor

• Överdimensionerat skum för ökad komfort 
och som skydd

Monteringsfäste Easy fit

MX2 levereras med två typer av monteringsfästen 
- Fast montering eller Mini Easy Set (quick release) - 
båda möjliggör 3D-justering i:
• Höjd
•  Djup (76 mm med fast montering fäste; 108 mm 

med Easy set monteringsfäste) samt vinkel (+/- 15° 
steglös)

• Rotation

Ryggstödet är bredd justerbart, så att ryggstödet 
kan monteras på rullstolar som är upp till 25 
mm smalare eller bredare än den faktiska 
ryggstödsbredd - en idealisk funktion för dem 
med en bredare rygg och smalare höfter, eller 
en smal rygg och bredare höfter. Alla dessa 
justeringsmöjligheter säkerställer en exakt passform 
och positionering i varje fastram eller kryss 
rullstolsram med ryggrörs diameter på 19 mm, 22 
mm och 25 mm.

 
Fast montering

Konstruerad med en 
kolfiber platta för att 
minska totalvikten.

Mini Easy Set (quick 
release)

Enkelt att ta av.
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Färg

Tekniska data

Matrx MX2

Bredd Höjd

355, 380, 405, 
430, 455 mm

150, 230, 310, 
410 mm

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

Tvätt överdrag

60°

Max brukarvikt

60° 113 kg

Garanti

2 years

Vinkel 
justerbar Djup justerbar

+/- 15° 76 mm 1  
108 mm 2

Produktens 
totalvikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Börjar på 770 
gram och uppåt 
(inkluderat fasta 

monteringsfästen)

Funktion och tillbehör

Integritets skydd 

Ett tillbehör som täcker öppningen mellan sätet och ryggen. 

Bäcken/ svankstöd

En bäcken/svankstöds dyna är inkluderad som standard för att vid 
behov ge den nedre delen av ryggen extra stöd och komfort.

1. Med fasta monteringsfästen

2. Med Quick release monteringsfästen

MX2 Lateralstöd

Ge extra stöd och stabilitet  att 
hålla kroppen i mittlinje
 - 85 mm extra
djup kontur till standard 
ryggstödets kontur.  
Dyna H 140 mm H x D 76 mm

Space tyg


