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INNOVATION  KOMFORT  LIVSKVALITET  

E2 Ryggsystem



Matrx® E2  
Ryggsystem

Ryggskal
    Urtag för luftflöde

   Vertikala spår för 
monteringsfäste

  Mer plats för svanskotan

   Förborrad för 
PostureFlex -  
Buk och bålsele

Det nya E2-ryggstödet är vår senaste innovation inom ryggsystem och erbjuder maximalt posturalt 
stöd för personer med nedsatt rörlighet. Med monteringsstift för enkel applicering, E2-ryggstödet 
finns i ett brett utbud av bredder och höjder för att säkerställa maximal passform. Det nya 
uppdaterade skummet med profileringen- Ripple ger ett bättre mikroklimat, förbättrad tryckfördelning 
med hög komfort

Postural support  
för att underlätta  individuell 
rörelsefrihet 

Ergonomisk Design

Den nya ergonomiska 
designen optimerar stödet och 
tryckfördelningen för att säkerställa 
en mer exakt och bekväm passform. 
Designen är formad för att stödja 
bäckenet vilket ger ökat stöd och 
stabilitet 



Monteringsstift för fastsättning

Ryggstödet monteras på stolen och fästs med  lätt justerbara monteringsstift. Den flexibla 
monteringen är utformad för att matcha behoven hos en rad olika kroppsformer och storlekar, och 
kan även justeras när användaren sitter. Den kan också placeras olika för att undvika hinder -såsom 
armstöd och stabiliseringsbåge  etc. 

Profilerat skum - Ripple teknologi

Det profilerade skummets yta ökar ventilationen och kontroll av mikroklimat. Det högelastiska 
skummet möjliggör för ryggraden att sjunka in och reducerar skjuvkrafter

Överdrag
    Vätsketätt Meshtex 
överdrag som 
ångandas

    Skum och överdrag 
överlappar skalet för 
skydd och komfort

Monteringsstift
    Justerbar i höjd och bredd

Passar stolar med samma ryggstöds 
bredd eller  2,5 cm bredare / smalare

    Rygghöjden kan justeras med 
användaren sittande i rullstolen

    Monteringsfästet kan placeras 
smidigt för att undvik hinder som 
armstöd och stabiliseringsbåge

    MiniSet-monteringsfäste används 
på ryggstödshöjd upp till 41 cm, 
EasySet monteringsfäste på 
ryggstödshöjd 46 / 51cm

Luftflöde



   E2 Ryggstöd standard 
E2 Standard - 8cm Kontur

Matrx® E2  
Ryggsystem

Matrx E2-ryggstöd  
finns i två kontur djup

   E2 Ryggstöd djup 
E2 Djup - 15cm Kontur

Produkt  
Specifikation
    Bredd: 36/38/41/ 
43/46/48/51cm

    Höjd: 15/20/26/  
31/36/41/46/51cm

    Max brukarvikt: 
136kg.

Bålstöd Easy Fix
    Fasta bålstöd kan monteras inuti eller 
utanpå ryggskalet

    Höjdjusterbar i det vertikala spåret, kan 
förskjutas

    Kompatibel med E2 standardkontur 
rygg 26cm och högre

Höjdjusterbart Standard

Bålstöd Swing Away
     Standard kompatibel med E2-ryggar 
26cm och högre, höjdförskjutbara med 
rygg 31cm och högre

    Finns med fyra dynstorlekar:  
XS / S / M / L

Montering insida Montering utsida



Tillbehör 

    Överdrag för 
infektionskontroll

För att skydda ryggstödet. 
Kan torkas av med godkända 
desinfektionsmedel för ökad 
hygien. Lätt att applicera och ta 
bort vid tvätt.

    Länd/bäckenstöd

Länd/bäckenstödets 
målsättning är att ge support 
för en upprätt postural ställning

• Anatomisk formad ger stöd mot SIPS

• Går att anpassa till valfri storlek

• Fastsätts med kardborrband mot 
ryggskalet och är enkelt att justera

    PostureFlex Buk/bålsele

Designad för att öka det interna 
buktrycket för förbättrad röst- 
och andningskontroll. Ger ett 
bekvämt upprätt posturalt 
stöd med flexibel stretch för 
funktionella aktiviteter.

Enkelt nyckelhålsfäste
• 3 monteringshöjder förborrade  

monteringshål på baksidan.

• Finns i två storlekar: M / L.

• Quick release för muskelsvaga, enkel 
att använda både vi applicering och 
avlägsnande av PostureFlex

    Huvudstödsfäste

Huvudstödsfäste i lätt och låg 
profil kan installeras utan att 
överdraget tas bort Ingår med 
alla ryggar 36 cm och högre. 
Extra starkt huvudstödsfäste 
i stål som tillval för extrema 
påfrestningar, hög tonus eller 
tunga brukare.

    Fäste för bålsele

Monteringsfäste för exakt 
placering av bålsele. 
Modeller: 
36 till 38cm breda ryggar 
41 till 51cm breda ryggar

    Matrx integritetsskydd

Kan fästas på ryggstödet
med ett insytt kardborreband
finns längst ner på baksidan av
överdraget.
Finns i fyra storlekar:
XS / S / M / L
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Olika monteringsfästen 

för optimal anpassning och större kompatibilitet med vårt rullstolsutbud

Skapa en familj i ditt sittsytem
Invacare erbjuder också ett komplett utbud av 

olika produkter som kompletterar ditt E2-ryggstöd.

Vicair® Invacare Sittdyna Matrx® Libra Invacare Huvudstöd  
Matrx® Elan

Justeringar:  Vinkel (40 °), djup (5 cm framför eller bakom ryggrören), kan höjdförskjutas för att 
anpassa vid rotation

Passar: 2,5 cm ryggrör, inlägg för 1,9 cm och 2,2 cm ryggrör ingår

Standard monteringsfästen

MiniSet: 
    Standard på alla E2 / E2D 
ryggar upp till 41 cm hög

EasySet: 
    Standard på alla E2 / E2D 
ryggar 46cm & 51cm

Alternativa monteringsfästen

Fasta MiniSet: 
    Permanent montering kräver 
verktyg för borttagning, 
rekommenderas för tilt / recline 
rullstolar

   Tillval för E2 / E2D- ryggstöd upp till 
41 cm hög

Fasta EasySet: 
    Permanent montering kräver 
verktyg för borttagning, 
rekommenderas för tilt / recline 
rullstolar

   Tillval för E2 / E2 djupa ryggar med 
Easy Set monteringsstift endast (46 
& 51cm hög)

Delade fästen 
    Används om konflikt 
vid montering finns på 
ramen, quick release

    Tillval för E2 / E2D 
ryggar med Easy Set 
monteringsstift, inte 
kompatibel med MiniSet 
ryggar

Heavy-Duty MiniSet: 
    Rekommenderad 
för användare med 
hög muskel tonus 
eller hög belastning

    Quick release

Heavy-Duty EasySet:
    Rekommenderas för 
användare med hög 
muskel tonus eller 
hög belastning


